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(ర్త శ్రీ ర 

దళకునూరచరిత మ్, 
TRE STD 

పూర్ణ పరి కా, 

కంమారోత్ప తి ర్నామ డ్రరవకాల | (గక 

న త) దాః కతధృతిభవ నామోరుాాూా నాలదగ్గాః 

కోోణీనాకూపదణ్డః తరదమరసంక్పట్టికాకేతుదణ్ణః 
జ్యోతిక్చ కాకుదక్జా స్ర్రీభువన విజయ _స్పమృదణ్ణో౭_జ్| ఘిదణ్ణః 

తోయ స్తవ కమ న్నే వితరతు విబుధ ద్వేపి. ణాం 'కాలదగ్గాః, 

అస్సి సమ స్తనగరి నికపాయమాగణా, శశ దగణ్యపణ్య విస్తా౭ిత 

మణేగణాదివన్తుడాత వ్యాఖ్యాత రఠెస్నక రమాహాత్య్యా, మగధచేశ శేఖ 

రీఘభాత్తా వుష్పవురీ నామ నగరీ. తత్ర ఏరభటపటలసలిలోత్తుజ్ఞతు రజ తర 

బు కుష్టైరమకర భీషణ సక లరిప్రుగణక టకజలనిధి మధన మన్గరాయమాన 

సముద్దక్ణా భుజదడ్డ్జా మణ్ణానః, స్రర న్లరసు రాబ్రణావన విహరణ పరాయణ 

తరుణగణికాజన గీయమానయా 2ఒతిమానయా శరదిన్లు కున ఘనసార 

సీహార హారి మృణాళ మగాళ నురగజ నీర శీర గిరి ఇాట్టహాస కెలా 

స కాశ సీకాన మూరా థ్ రచితీదిగ_న్తరాలపూర్ర్త్యా 2. భిత స్పురభితేః; 

స్వర్లోకశిఖరోరు రుచిరరత్న రత్నాకర వేలామెఖలా వలయిత ధరణీరమణీ 
సౌభాగ్యభోగ భాగ్యచా౯్, అనవరత యాగ దవ్నీణా రశ్నీత శిష్ట విశిష్ట 

వ్ ద్యాసం భార భానుర భూనుర నికరః, విరచితారాతిసంతాపేన [పతా 

మన సతత తులిత వియన్మధ్యహంసః, రాజహంసో నామ, ఘనదర్చ 

కనర్స సౌన్లర్య సోదర్య హృద్య నిరవద్య రూపో భూపో బభూవ. 



కుమారోత్ప తిర్వ్మామ తప్రగమోాల్నా దస, కె 

(పత్వగసం[గామఘస్మరం సముత్క_టమాన సాఠం మానసొరం (పతి సహా 

లం న్యకత జలనిధి ఘోపావాం'కారేణ ఛరీఛాంకారేణ హోఠికాకర్టి నా 

_కా న్షభయచణ్ణెమానం డిగ్గన్గావలనలయం విఘూర్లయ౯ నిజభరనమ 

న్నే దిన్ఛభరణాయ స్త భుజగ రాజమ స్తకబ'లెన చతురజ్లబ లేన సంయుతః సం 

గాామాభిలా పే.ణ ద్రోళ్చేణ మహ తావిష్టో సిర్యయా, మాలవ నాథో 

= ప్య నేకా నేకపయూ ధస నాథా విగహ స్పవ్నిగహ ఇవ స్మాగెహూ 

2. భిముఖీభూయ భూయో నిర్జగామ. తయో రధ రథ తురగఖుర కు 

ఇ మ్ణీ సముద్భూ గె కరిఘటా కట సవ నృదథారా ధాత మూలే 
నవవలభ వరణాగత దివ్యక న్యాజన జవనిశకాపటమణాల ఇవ వయ త్తీల 

వ్యాకులె థధూలిపట లె దివివదధ్యని ధిక్కృృతా న్వధ్యని పటహధ్యానబథి 

రతా శేషదిగ_న్తరాలం శస్తాశ స్త్రి వాస్తాహ_న్తి పరస్ప రాభిహత మై న్యం 
జన్య మజని, మగధ రాజః [(పశ్నేణసక్ లె నృమణ్ణాలం మాలవరాజం జీవగా 

హా మభిగృస్యా ద .నూళుతేయా ఫున రేపి స్వరాజ్య (పతి పాపయామాస. 

తతః స రత్నా కరముఖలా మనన్యశాసనాం శాస న్నన పత్వత యా నారా 

యణం సకలలోక "కారణం నిర_న్తర మర్చయామాస, 

అథ కడాచి త్తద్యగమహిపీ. జేఏ దేవెన కల్పవల్లి ఫల మాథే హీతి 
(పథాతసమయె నుస్వష్న మబలా=_౭_లొకీతే వలీ, సౌ తతో దయితమనోఠథ 

వుష్పభూత గర్భ మధ త. గౌజా సంపత్ప్రకృృ త "ఖల్జాలః సుహృన్న బప 

మణ్ణలం సమాహూయ నిజసంప_న్షనోర థానురూపం దెన్యాః సీమనోత్స 

నం న్వధ త్త. 

ఎకదా హితే న్సుహృన్మ స్తో వురోహి తైః సభాయాం సింహాస 

నాసీనో గుళై రహీనో లలాటతటన్యస్తాజ్ఞలినా జ్యారపాలేన వ్యబ్ఞావి, 
“దేవన, దేవసందరి నలాలసమానసః కో౭వీ దేవెన విశి ప్యార్చనార్హ్మొ యతి 

నెర చేశ మధ్యా స్త ఇతి, తదనుజ్ఞా లెన తెన స సంయమిా నృపసమిాప 

మనాయి. భూపతి కాయా నం తం విలొక్య సమ్యక్ జ్ఞాతత దీయగూఢ 



ల దశకుమూరచరితమ్, పూర్వపికకా, 

చారభావ్రూ నిఖల మనుచరసికరం విసృజ్య మ చన్లిజన సమేతః [పణతే 

మెనం సమన్సహాస మఖాపుత: “నను తాపస చెశం సాపచేశం భమ౯ 

భచాం స్మత తత భవదభిజ్ఞాతం క ధయ త్యి'తి, తె నాభావివభూభమణ 

బలినా (గ్రాజాలినా చివ, శిరసి డెవ స్వాజా మాడా యెనం సెర్గాపం నే 

పుం స్వీకృత్వ మాల వేన్దనగరం (పవిశ్య తత గూఢతరం వ ర్రమాన 

స్తస్య రాజ్ఞః సమస్త ముద న్తజాతం విదిత _పత్యాగమమ్ మూసీ మా 

నసారః స్టసి సికాయుష్య తౌ న్తరాయ సంపరాయె భవతః పరాభవ మను 

భూయ నై లత్యులమ్యహృదయో ఏతదయో మహా'కాలనివాసినం కాలీవి 

లాసిన మనశ్వరం మహెాశ్యరం సమాశాధ్య తప పభావసంతు ఫా దస్తా 

చేకవిరారాతిఘ్నీం భయదాం గదాం లబ్ద్వా= కాన మ్మపతిభటం మన్య 

మానో భవన మభియోాద్దు ముద్యు కః, తతః పరం చెవః పమాణ 

ము తి. 

త్ర దాలొచ్య నిశ్స్సితేక్భణి క్ రమా తె ల్ రాజా వ్ వీచో 2 భూత్ 

“దేవన, నిరుపాయెన దె వనహాయెన యోద్దు మరాతి శాక తస్మా ద 

స్తాం రఘుద్దిం గాల పతే మసగాం పతం, సహసా దుగ౯సంశయః (క్రియ 

తా మితి, & రహ థా విజ్ఞావిలొ ౬ప్యఖ శ్వణ గ ర్వెణ బరాజమానో 

రాజా త ద్యాక్య మకృత్య మె త్య నాదృత్య (పతియోద్ధుమనా బభూవ. 

నితిక ఇద తశ శక్రీసారో మానసారో 'యోద్దుమనసా మే గ్భూయ సామ 

[సమేత = న్రైళం మగధ దేశం పవి వేశ, స త దాకర్ణ్య్య మి ల్ 

భూమహౌోన్న నం 0 మగభేన నం కథంచి దనుసీియ కఫ్రుభి రసాధ్యే విద్ధి వినా ఎప్ 

ము ధ్యెఒవరోథా న్వు నూ లబలర వ్ తా న్ని వేశ యామానుః. 

గాజహాంస న్తుపశ_స్త సఏత బె దన సెన్వస మేతే _స్మీవగత్యా సిగ ౯ 

త్యాధికరుషం డిపం పరోధ.ప పరస్పరబద్ధవై రయా శేతయో ళ్ళూరయో 

స్తదాలొకన కుతూసా లాగత గగనచ రాశ్చర్య కారణ రజ వరఠమానిె 

జయాగాజ్హీ మాలవదేశరశీ వివిధాయుధ సై Cru రతులి 



కుమారోత్స త్తి ర్నామ _పథమోచ్భ్యాసః. 4 

తామశేశ్వరస్య మగభేశ్వరస్య త స్యోపరి త్రిపురా రాతిదత్తాం గదాం 

(పాహిణోత్ * నిశితశరనిక రశకలికృుతా౭వీ సా పశుపతిశాసన స్యావస్ట్య 

తయా సూతం నిహతే రధస్థం రాజానం మూర్చిత మకార్తీల్, తతో 

వీత షృగహో అతుతవ్మి్గగహా వాహా రధ నూజాయ దై వగ త్యా౭ న్వఃవ్రర 

శరణ్యం మహారణ్యం (ప్రావిశ౯, నూలవనాథొ జయల శీ సనాథో 

మగధ రాజ్యం _పాజ్యం సమాకమ్యు స్రస్ప పుర మధ్యతిస్టత్ . 

తృత్ర హేఫితతిపాత శానా అమాక్యా దైవగత్యాఒనుత్కా 

 నజీఫతా సిశా నవాతలబ్ధసంజ్ఞాః కథంచి దాశ్వస్వ రాజానం సమనా దన్వీ 

'శ్య్యానవలోకితవనో దై న్యవనో దేవీ మవావుః, వసుమతీ తు లేభ్యో నిఖి 
లమైన్యక్షతిం రాజ్లోఒ దృశ్యత్వం చాక క్ల్యాద్విగ్నా శోకసాగరమగ్నా 

రమణానుగమనె మతిం వ్యవ త్త. “కల్యాణి భూరమణమరణ మనిశ్చితం, 

కించ దై వజ్ఞి కథితో మథితోద్దతారాతి స్పార్వభౌమో౭భిరామో భవితా 

నుకుమాకః కుమార _స్త్వ్యదుదరె వసతి, తస్మా దద్య తవ మరణ మను 
చిత మి తి భూషితభాప్నితే రమాత్యవురోహ్నితె కనునియమానయా 

తయా కణం తణహీనయా తూష్పై మస్థాయి. అ థార్ధర్మాతె ని_ాని 

లీఢన్నె తె పరిజనె విజన శోకపారావార మపార ముత్తరు మశక్ను వశీ 

సెనానివేశ దేశం నిశ్శబ్దలేశం శనై రతి క్రమ్య యస్మి నధస్వ సంస కతయా 

తడానయ నపలాయన శానా గన్ను మకుమాః క్షుమాపతిర థ్యాః పథ్యాకు 

లాః పూర్వ మతిప.౯ తస్య ఎకటవఓత నో శాఖాయాం మృతిెేఖాయా 

మివ క్వచి దు _తృకీయా నైన బన్గనం మృతిసాధనం వికచ్య మర్తుకామా 

వాజ్మాధుకీవిరసీకృతకలకళ్ణా స్మా శుకళ్ణా వ్యలపత్ : “లావణ్యాషమితవు 

ప్పసాయక, భూనాయక, భవా నెవ మమ భావి న్యపి జన్మని వల భో 

భవ ల్వి లి, 

త్ర దాకర్ణ క్ట సిహారకర కిరణా నికర సంపర్క లబ్దావబోధథోా మాగ 

ధో౭_గాధరుధిరచిర క్షరణనప్ట చపా చెఏవాక్య మివ నిశ్చిన్వాన _స్తన్వానః 



డు దశ కుమూర-చరితమ్, పూర్వపీథికాం 

(వియవచనాని శవై సా మాహ్యాయతీ , సా ససంభమ మాగ త్యామ 

న్షహృదయానన్లసంఫుల్లవదనారవిన్హా త ముపోవితాభ్యా మి నానిమిపి. 

తాభ్యాం లొచనాఖ్యాం సం పాశ్య ఏక స్వ రణ స్వరేణ ఫురోహితావూ 

త్య్వజిన మృుద్చ్చె రాహూయ తెఛ్య స్త మదర్శయత్ . రాజా నిటలతట 

చుబ్బుతేనిజచరణామ్బు దై ! (పకంసితదై వమాహో త థ్ రమ్మూతె థ్ ర భాణ్: 

కావ్య రధ్యచయ స్పారథ్యపగమె రథం రభసా దరణ్య మనయ దితి. 

“రత సిహత్నసెనిక గామె సంగామె మా లవపతినా౭_రాధితస్రరారాతినా 

[పహితయా గదయా దయాహీానేన తాడిశో మూర్చా మాగ త్యాత 

నిశా నపవనెన బోధిళో2ఒఛవ మితి మహీపతి రకథయత్ . తతో విర 

చితవహోాన మెస్సినివ హెన ఏరచిత దై వానుకూ ల్వె న కాలెన శిబిర మాని 

యాపనితా శేపశ ల్యూ పిక సితనిజాన నార పిన్లో గాజా సహగా విరోవిత 

(వణో=_ కౌరి, 

విగోధిదై వధిక్కృతవురుషకారో దెన్యవ్యాప్తాకారో మగ ఛాఫె 

పతి రధికాధథి రమాత్వ్యసంపత్త్య్యా వమృదుభెపతయా తయా నసుమత్యా 

మత్యా చ కలితయా సమబోధి: “కేవ, సకలస్య భూపాలకులస్య మథ్య 

తేజస్వీ వరిష్టో గకిస్టౌ భవా నద్య వనమధ్యం సివస ఫీత్సి జలబుద్బా 

దసమానా విగాజమానా సంపత్ తేటిల్ల వ సహ సె వోదయతి నశ్యతి 

చ, త న్నిఖలం దెవాయత మే సాన థార్యం కార్యమ్ కిం చ ప్రకా 

హరిశ ఏన) కామచన్దముఖ్యా మహీస్తొ వశ క్రనోపమితేమహేన్దా కవ 

తనం దుఃఖయ_న్తం సమ్య గనుభూయ పన్నా దనేకకాలం నిజ రాజ్య 

మకుర్వళ తద్య దేవ ఛవా౯్ భవిష్యతి. కంచన శాలం విరచితదైవ 

సమాధి రలితాథి స్పెష్టుతు తావ ది” తి, 

తతి స్పకల్నసె న్యసమన్వితో రాజహంస _స్త్పపోనిభాాజమానం వామ 

చేవనామానం తపోధనం సిజాభీలాపానా విసాధనం జగాటు, తం (ప్రణమ్య 

తెన కృతాతిథ్య IE క థితక ధ్వ స్తదాశమె దూరికృత శమె కంచన 



కుమాగోత్స ల్ర్నామ Breen గస ౭ 

కాల ముషిత్యా నిజరాజ్యాభిలామీ. మిత భాపీ. సోమకులావతంసో రాజు 

హంసో ముని మభాషత:'భగవ౯,నూనసాఠః (పబలెన దైనబలెన మాం 

నిర్జిత్య మదొ్ళోజ్యం రాజ్య మనుభవతి. త దహ మ వ్యుగం తప స్త 

GAN త మరాలతి మునూలయివ్యూమి లోశశ ర క్యాన భఛభవత్కారుణ్వె నతి 

నియమన నం భవనం (పాప్నవ మి" తి, తత శ్రీ కాలజ్ఞై  సపోధనో 

రాజాన మవోచత్ : “ఖె శ రీరకార్మ సరా తససా౭ ల వనుమతీ 

గర్భస్థ స్పకలకివుకులమర్షనో రాజనన్లనో నూనం సంభవిష్యుతి కంచన 

కాలం తూష్టే మా స్వే”తి, గగనచాకిణ్యా౭_ఏ వాణ్యా సత్య మెత తి 
ల్ 

త్ర దె వావాచి. స రాజా౭వీ మునివాక్య్ణ మజీక్ళ త్యాలిస్టత్ , 

తత స్పంపూణక౯గర్భదివ నా వనుమతీ నుముహూ శె సకలలక్షణ 

లశ్నీతం నుత మసూత (బహవర్ప శే నేన తులిత వేధసం పుగోధసం ప్రురస్క 

త్య కృత్యని న న హీపతిః కుమారం నుకుమారం జాతసంస్కా- ఇం “చాలా 

శకం వి రాజమ్లానం రాజవాహననామానం న్యధరత్త, తసి న్నెవ 

కాల నుమలి నువు న సుమిత్ర సుశుతానాం ము న్ా (సమత మ్మితే 

గుప్త మన్తగుప్త వ్శ్రుతాఖ్యా మహాభఖ్యా స్ఫూనవ్రా నవోద్యదిన్లు 

రకుచయ శిరా యుప స్పనుజాయ న్త రాజవావానో మ న్రొవు త్త కాత 

మిలే) స్సహ ాలకేళీ రనుభవ న్న వర్ధత, 

అవ కచాచి చెశేన తాపసేన రచేన రాజలతుణవిరాజితేం కంచి 

న్నయనానన్లకరం నుకుమారం కుమారం సమ చర్చా గవోచి._ భూ 

వల్లభ కుశ సమిజానయనాయ వనం గ తన మయా "కాచి దశ రణ్యా వ్యక్త 

కార్చణ్యాబ్యుకు ముఖ్బ్న్ యువి వితాకితా. నిర్హనె వనే కిం నిమి త్తం 

రుద్య తె త్వ యెలి పృషా సాకఠరరుహో ర శూ (పమృజ్య సగద్రదం మా 

మవోచత్ ._ 

కచ్చ నే, త న మిథిలానాయశె కీ _ర్తివ్వాపృత 

నుధర్య ణీ నిజనుహృనో నుగ కాజనై సీమ ని చిసీసీ మ నమెపహూాత్సవాయ 



౮ దశకుమవూఠచగిగమ్, పూర్వవీరి కొ. 

వ్రు _తృ్రిడారసమన్వి లె ఫుస్పవుర మువేత్య కంచన కాల మధివసతి,సమా గా 

థితగిరీకో మూలవాదీకో మగధరాజం యోద్ధు మభ్యగాత్ , తత (ప్రఖ్యా 

తయా ₹తయోా రసం ఖో సంఖ్య వర్ధమాన నుహృత్స్పాహోయ్యక ౦ 

కు-గ్వాణో నిజబల2_సతి విథెయె సిదె హేశ్యరో (పహారవర్తా జయవ తా 

రివుణా2.భిగృహ్య కారున్యాన వుజ్యేన విసృష్టో హూతావనే చే.ణ శూన్వేన 

సెన్యేన సతా స్వపురగమన మకరోత్ , తతో వనమానెణ దురైణ గచ్చ 

న్న ధికబలేన శబరబలన ఠభనా దభిహ న్యమానో మూలబలాభిర శీ తావ 

రోధః పలాయిస్ట, తదీయార్భక యో ర్యమల'యో రాలిళావేన పరిక 

ల్పితాఒహం మనద్దుహితౌ౭_వి త్మీవగతిం భూపతి మనుగన్తు మక్ష.మె అభూ 

వ తత వివృతవదనః కో=_వీ రూవీ కోప ఇవ వ్యా ఘా) మా మాఘా”తు 

నూగతవా౯, భీ తౌ౭_హ ముదగ పాశే? లే పర్యపతమ్. మదీయ 

పాణి భప్రా చాలకః కస్యచిత్. కవిలాశవస్య కొడ మభ్యలీయత. తచ్చవాక 

రి శో౭_మర్గి ణో వ్యాభథస్వ (ప్రాణా౯ చాణో చాణాసనయ _నముక్నా 

౭_సాహరత్ , విలోలాలకోే చాలకో=_వి న్రబరె శాదాయ కుతచి దపానీ 

యత, కుమార మపర ముద్వహ నీ మద్దుహితా కుత్ర గతా న జానె. 

సాహంమోహం గతా శె నావి దయాళునా గోపా లన స్వకుటీర నూ వేశ థి 

విరోవిత్సృవణాఒభవమ్, తత స్ప సహాయ భూయః మ్యభర్తు ర్నన్సిక ముప 

తిష్టాను రసహాయతయా దుహితు రనభిజ్ఞాత తయా చ వ్యాకులిఛవా 

ప! 9 త్యభిదథానా “ఏకాకి న్యవి స్వామినం గమిషప్యా మోతి సా 

త దైవ నిరగాత్. 

అహా మవి ఛవన్మితస్య ఏ దేహ నాఫస్య విపన్నిమి త్రం విహోద మను 

ఛభవ౯్ తదన్వయాజ్కు-రం కుమవూ+ర మస్విష్యుం _స్త దైకం చణ్జైకామనస్దిరం 

సున్షరం _పాగామ్, (తత సంతత మెవంవిథ విజయసిద్ధ యె కుమారం జేవతో 

పహారం కరిపషగ్గ నః కిరాతాః *మహీరుహూశాఖావలమ్బిత మేన మసిలతయా 

వ్యా సైకతతల ఖనననిశీ పచరణం ల సుకృత్య నితశరనికచేణ వా అనే$ః 



కుమూరోర్స త్తి ర్నామ అక నా సు ౯ 

చరరైైః పలాయమానం కుక్కు_రచాల-కై ర్యా దంశయిత్యా హనిప్యామ” 

ఇతి భాషమాణా మయా సమభ్య భాష్య నః “నను కిరాతా, న మో ఘా 

రపచాశ కాన్తార ఫ్ లితపధః స్థవిరభానురో=_హం, మమ ప్ర తకం కంచి 

చ్భాయాయాం నికీప్య మాగా న్వేషణాయ కించి ద_న్హర మగచ్చమ్. స 

కుత గతః కెన వా గృహీత౫? పరీ తావి న ఏకు తె, తనుఖావ లొక నేన 

ఏ్నా2_ నెకె న్యహో న్వతీతాని. కిం కరోవి? క్వ యామి? భవద్భి ర్న కివముద 

కీ? 'లి,“ద్విజో త్తమ, కన్చి దృత తిష్టతి, కి మెహ తవ నన్తనః సత్వ మేవ తచే 

నం గృహా ణే త్వుక్వా ద్రేచానుకూ'ల్యెన మహ్యం తం వ్యతర౯. తెభ్యో 
దతాళీ రహం చాలకి మడ్జీకృత్వ నిశిరోదకాది నోపణాే ణాశాంస్య నిక్ళ 

జృ_౦ భవదజ్క_ మానీతవా నస్మి, వన మాయుస్న నం వితృరూపో భనా 

నభిరతు తా దితి,___రాజూ నుహృదాపన్నిమిత్తం శోకం తన్న న్షనవిళోక 

ననుఖెన కించి దధరీకృత్య, త ముపహోరవర  నామ్నా౭_హూయ, రాజ 

వాహన మివ ప్రపోహ 

జనపతి శేకస్మి౯ దివా తీర్గస్నా నాయ పక్కణ నికట మార్లెణ 

గచ న్నబలయా కయాచి దుపలాలిత మనుపమశ రీకం కువూారం కంచి 

దవలాక కుతూహలాకుల సా మప్పచ్చత్. “ఛామిని,రుచిరమూ క్రి స్పరా 
జగుణసంపూ ర్తి రసా వర్భకో ఛవదన్వయసంభవో న భవతి, కస్య నయ 

నానన్లో? నిమి తెన కన భవదధీనో జాతః కధ్యతాం యాథాత క్యాన త్వ 

యే' తి, (పణతేయా శబర్యా సలీల మలావి: “రాజ, న్నా త్మపల్లిసమాపె 

పదవ్యాం వర్శమాసస్య మిథిలేశ్వరస్య సర్వస్య మపహరతి శబరసెన్యె, 

మద్దయి తె నాపహృత్య కుమార ఏహ మహ్యా మర్చితో వ్యవథక్యాత.” త 
దవ ధార్య కార్య జ్ఞ" రాజా ముసికథితం తం ద్వితీయ రాజకునూర మేన 

నిశ్చిత్య, సామదానాఖ్యాం తా మనుని యాపవోరవ ఆ త్యాఖ్యాయ, 

చవ్వ్యై వక్ష యెతి సమర్ప్సితచా౯. 

కదాచి చా మదేవశిష్య స్ఫ్సోమశర్మ నామా కంచి జె కం బాలకం 

ళల: వురోనివ్నీ ప్యాఫభౌషత ---దెవ,రామతీనె స్నాత్వా (ప్రత్యాగచ్న ల 



౧9 దశకుమార చకతమ్, పూర్వపీరికా, 

మయా కాననాననౌ ననితయా కయా౭_ వి ధార్యమాణ మేన ముజ్జ (లా 

కారం కుమారం విలోక్య సాదర మభాణి: "స్ట, కా త్వ మేతస్మి 

“5 రొ 3 5, న్న టసిమఢ్గా బాలక ముద్యహాగా కిమర్గ మాయాసెన భమ నికి ఇతి, 

నృద్ధయాఒప్య భాష్ re 

ముసివర, కాలయవనసామ్ని ద్వి పె కాలగుపో నామ ధనాశ్యో 

వె శ్నవరః కశ్చి ద్ని, తన్ననినిం నయనాననశకా౭ిణీం నువృత్తాం నా మై వ గట్టీ _ ద ది లిం ప్ 
తస్తా దాగణో మగథనాధమ న్ర్రాసంభమ్రా రత్నోడ్భనో నామ రమణీ 

యగుణాలయా థా నభావలయా మనోపహారీ వ్యవహా ర్యుపయమ్యు, 

నువన్తుసంపదా శ్యశు రేం సమ్మానితో=_భూల్ . కాల్మకమెణ నతాడ్లీ గ 

ర్భిణే జాతా. తత స్పోదరవిలోకనకుతూహా లేన రత్నోద్భవః కథంచి చ్చ 

శుర మనుసీయ, చపలలోచనయా సహ [ప్రవహణ నూరుహ్యూ, వుష్పపు 

ర మభ్శిపత స్థ. కల్లోలమాలికాభిహతః పోతః సామ్ము దామ స్యమజ్ఞ త్, 

సర కాల లాం తాం లలనాం థా గతీథావెన కల్సికా ఇహం కరా 

ముద్వహ న్నీ ఫలక మేక మధిరుహ్యూ దై వగత్యా ఫీళళూమి మగమమ్. ను 

హృజ్ఞనపరివృతో రతో్నోద్భవ స్నత నిమగ్నో వా క నోపాయెన తీరమ 

గమ దా న జానామి, కశ స్య పరాం కాసా మధిగ తా సువృత్త2-స్మి 

న్న టవీమధ్యె నుత మసూత, (పసవవెదనయా విచెతనా సా [పాయ 

నీత్రలై తరుతలె నివసతి, ఏజనె వనె స్థాతు మశక్యతయా జ నపదగామినం 

మార మ న్వష్టా ముద్యు కయా మయా ఏివఫాయా స్తస్యా స్పమా సె 
౧ లు ఆచి లాలి 

శాలకం నిక్మీప్య గను మనుచిత మితి కుమారో౭ప్యనా మోతి, 

ఎతస్మి న్నెవ కుడ వన్య్యా వారణః క శ్రి దదృశ్యత. తం ఏపిలో 

క భీతా సా చాలకం నిపాత్య (ప్మాదవత్ . అనాం సమాపలతాగుల్మ 

(పవిశ న్ పరీక్షుమాణో౭_గిప్టమ్, నిపతితేం జాలకం పల్ల వకబళ మి వాదదతి 

గజపతేా కణ్టేరవో మహా గహేణ న్యపతత్ , భయాకులెన దన్తావళేన ము 

కలె వియలి పాత్యమానో ఇశాలకో నిపత౯ చినాయుష్క తయా? సన్నో 



కుమారోత్స తి ర్నామ పథమోచ్చా (సః, ౧౧ 

న్నతతరుశాఖాసమాసీనెన వానకోణ శెనచి త్ప్సక్యఫలమనీషయా పరిగృ 
హ్య ఫలెతరతయా వితతస్క_న్గమూ లె నిశ్నీపొ౭_ భూత్ , సో౭_వి మర్క-_ 

తః కంచి దగాత్ . బాలశెన సత్త (సంపన్న తయా సకల శేకస హె నొ. 

ఛావి. కేనరిణా కఠిణం నిహత్య కుతచి వగామి. లతౌగ్భహాో న్ని గక౯ాణో 

౭_.సనా మపి తెజఃవుష్ణోం "వాలకం శె రవసికుపో దవలఠ "ర్య, వచనా నశ 

వనితా మన్ని ప్యావిలో, కె నన మానీయ గురవే నివెద్య, తన్ని దే శెన 

ఛభవన్నికట మానితవా న సృతి,--సర్వేపాం నుహృడా మేక దై వాను 

కూలడె వాథావేన మహ దాశ్చర్యం బిభాాణో కాజా 'రత్నోద్భనః క్ష 

ఓ మభన దితి చి నయక , ఫుప్వ్పోద్భవ నామ థెయం విధాయ, త దుదన్త్వం 

వ్యాఖ్యాయ నుశు/తాయ ఏిపాదసంతోపా వనుభవ౯ త దనుజతన 

యం సమక్సితవా్, 

అన్యెమ్యుః కంచన చాలక మురసి దధతీ వనుమతీ వల్లభ మభిగ 
తా తెనకుత్రత్యో౭_సా వితిపృ పై సమభాపత. “రాజ, న్నతీతాయాం 

రా కాచన దివ్యవనికా మ త్పురతః కుమారక మెనం సంన్లాప్య ని 

(దాము దితొం మూాం విభోధ్య విసీకౌ=బనీతీ్ , “జెవి, త్వన్య న్లిణో ధర్మ 

పాలనన్షనస్య కామపాలస్య వల్ల థా యతుకాన్తా౭హం తానావలీ నావు, 

నన్షినీ మణిభదస్య; య వేశ్య రానుముత్యా మదాత్మజ మెనం భవత్తను 
జ స్యామ్మోనిథివలయ వేష్టిత థో ణీమల్ణా 'లెశ్వరస్య ఛావినో ఏశుద్దయ 

నోనిభెః రాజవాహనస్య పరి చర్యా కారణా యా2_నీతవ తసి. త్వ మేనం 

మనోజసన్ని భ మభివర్గ యె'తి, విస్మయ వికసిత నయనయా మయా సవి 
నయం సక్క్చృతా స్వీ యకీ సా౭_ థాదృశ వలా మయాసీ దితి, కామ 
పాలస్య యతు.క న్యాసజ్ణమె విస యమాోనమానసో -రాజహంసో రక్లోత 

మిత్త్రాం నుమి_త్త/ మాహూయ, తదీయ భాాతృవు త్త మర్థ పాలం విధా 

య, తస్మై సర్వం వార్తాదికం వ్యాఖ్యా యా= దాల్. 

తతః పరస్తి౯ దివసే చామదేవా చ్లేవాసీ తద్మాశమవాసీ సమా 
సాదితచెవకీ రిం సిర్భర్తితమారమూ_ర్తిం కుసుమనుకుదూరం కుమార 



డ్రి దశకుమవూరచరితమ్, పూర్యకీ రికో. 

మేక మవగమయ్య నరపతి మవాదీల్ . దేవ తీర్ణయ్న్మాతాప్రసడ్లేన కా 

చెరీతీక మాగలతో=_ హం విలోలాలకం చాలకం సిజోత్సద్రత లె నిాఛాయ రు 

దతీం స్థవరా 'వెకాం విలొ క్య్వా౭ఒ. ఫ్రైచమ్._"స్టవి రే, "కా త్వ మయ 

మర్భకః కస్య నయనానన్హకరః? కాన్తారం కిమర్థ మాగతా? శోకౌకార 

ణం కి మితి, సా కరయు7ాన బాప్పజల మున్ఫృజ్య నిజశోకశజ్కూ-త్పా 
టనక్షము మివ మా మవలొక్య శోక పాతు మవోచత్ . 

“ద్యిజాత్మేజ రాజహంసమ_స్టిణ స్పితవర్శ ౯౩కి కనీయా నాత్మజ స్ప 

త్య వరా తీర్థయ్న్మాత్రాభిలాపేణ చేశ మెన మగచ్చత్ . స కస్మెంత్సి ద 

[గహాతె కాళీం నా మైకస్య భూనురస్య నస్టినీం వివాహ్య, తస్యా అనప 

త్యతయా గారీం నామ తద్భగినీం కాజ్బన కాన్తాం పరిణీయ, తస్యా మె 

నం తనయ మలభత, కాలీ సానూయ మెకడా ధాక్యా) మయా స 

హా చాల మెన మెశెన మిషపె ణాసియ తటిన్యా మెలేస్యా వమవ్నీపత్ . 

కరి కేన బాలక ముద్ద త్యా౭_పశేణ ప్తవమానా నదీ వెగాగతస్య 

కస్యచి తరో శాఖా మనలమ్బ్య తత శిశుం నిధాయ నదీవె” నోహ్యా 

మానా శెనచి త్తరులగ్నేన కాలభోగి నాఒ౭హ మదంశి. మదవ లమ్బోభా 

తో భోారుాపాూ౭-య మస్మి౯ బెశె కీర మగముత్ , గరళ స్యోద్దీపన 

తయా మయి మృతాయా మరణ్య కశ్చన శరణ్యో నా నీతి మయా కో 

చ్యత"” ఇతి. 

తత్రో విపమవిపజ్యాలావ లీణావయవా సా ధఠరణీత ల న్యపతత్. ॥ 

దయావిస్టో౭_హం మన్తబలెన విషవ్య ఛా మపనేతు వమత్తువుః, సమోపకు 

వ ఫ్యోప.ధివి శేష మస్యిష్య (ప్రత్యాగతో, న్యు తౌ, న్లజీవితాం తాం మ 

లోకయమ్, తదను తస్యాః పావకసంస్కా-రం రచయిత్వా,శో కాకులచెతాః 

శాల మన మగతి మాచదాయు, సత్యవర్శవృత్తా నశ వణవేలాయాం తన్ని 

వాస్మాగహారనామభేయ స్యాకుుతతయా తద న్వేపణ మశక్య మి క్యా 

లోచ్య, భవ దమాత్యతనయస్య భవా నేవ రఖ్నీ తేతి భవన మెన మన 



కుమారోత్స త్రీర్నామ (పధమోచ్చా సః, ౧౩ 

య మితి, _త న్నిశమ్య సత్యనర స్టి తె స్పమ్య గనిశ్చితతయా ఖన్న మానసో 

నరపతిః నువుతయె మ నిత సోమద త్ర తం నామ తదనుజతనయ మర్పిత 

వాక్, సో౭_వి సోదర మాగత మివ మన్యమానో విశేషేణ వుపషోప. 

ఎవం మిలితేన కుమారమణ్ణలెన బాల క్రీ రనుభవ న్న ధికాఢా 

నెకవాహనో రాజవాహనో౭_ను క్రమేణ చాలోపనయనాదవిసంస్కా. రజూత 

మలభత, తత స్పకలలివిజ్ఞానం, నిఖల దెశ భాపా పాణ్ణేత్యం; పుడజ్ఞసహిత వెద 

సముజాయకోవిదత్యం, కావ్య నాట కాఖ్యాన కాఖ్యాయి శేతిహాస చిత 

కథా సహిత ప్రురారా గణ నైవుగ్యాం; ధర్మ నబ్ల జ్ జ్యోతి సర మోమాం 

సాది సమ స్తశా స్తచాతుర్యం, శామన్లకీయాది ఏతిపటల కౌశలం, వీణా 

ద్య శేషవాద్య చాడ్యం, సంగీత సాహి కాత్యహోరిత్వం, మణిమనె-/పథాదిమా 

యా పపజ్వాచాటనం, మాతేజ తుర జ్లాది వాహ నారోహణపాటవం,వివి 

థఛాయుధ పయోగచణత్వం; చౌర్య దురోదరాడి కపటకలా (శాఢత్యం; 

చత త్తదాచాశ్యేభ్య స్సమ్య Sag యాన నెన విలస న్తం కృ'త్వే ప్వ 

నలసం తం కుమారనికరం నిరీక్ష్య మహీవల్ల భ౭_స్వో౭_ హం శ తుజన 

దుర్హయ ఇతి పరమానన మవినత, 

ఇతి (శీమదాచార్యమహోకవి దణ్తినా విరచితె దశకుమూరచరి తే 

పూర్వపీక కాయాం కుమారోత్స త్తి ర్నామ 

eer 



ద్విజోపక్ళతి రామ ద్విలయోచ్చా స్క 

అ చౌకదా వామదేవ స్పకలకలాకుశ "లన కునుముసాయక సి 

తసౌన్తక్వేణ కల్పిత సౌదక్వేణ సాహసాపహసితకుమాశిణ నుకుమాోణ 

జయధ్య జాతపవారణ కల శాజ్కిత కరేణ కువూరసికచేణ పరి వేష్టితం 

రాజాన మానతశిరసం సమభిగమ్య తేన కృతాం పరిచన్యా మజీకృత్య 

నిజ చరణకవుల యుగల మిల న ధుక రాయమాన కాకపయుం విదలివ్య 

నూనపిపకుం కుమారచయం గాఢ మాలిజ్ఞ్య మిత సత్య వాశ్వేన విఫా 

తాన్ రభ్యభాపత: *భూవల్ల భ,భవదీయం వునోఠరధఫల మివ సమృద్దలావ 

ణ్యం తారుణ్యం నుతమిశ్తోం భవత్పు-హో)2నుభవతి. సహచరసమేతస్య 
నూన మేతేస్య దిగిజ యారమ్మసమయ వహ, తదస్యసకల క్షెశ సహస్య రాజ 

వాహనస్య దిగ్విజయ ప్రయాణం [కియతా మితి కుమారా మారాభిరా 

మా రామాద్యపౌరుపా రుసా భస్మ కృతారయో ఠరయోపహసితసమిోా 

రణా రణాభియానన యానెన తే నాభ్యుదయాశంసం రాజాన మకార్టుః. 

తత్పాచివ్య మిత రపాం విధాయ సముచితాం బుద్ధి ముపదిక థ్ శుభే ము 

హూ సపరివారం కుమారం విజయాయ విససర్హ నముహీపతిః 

రాజవావానో మబ్బ్దశళిసూచకం శుభశకునం వఏలోక య౯ చెశం 

కంచి దతిక్రమ్య విన్గ్యాటపీమధథ్య మవిశత్ , తత హేతిహతికిణాజు_౦ కా 

లాయస కర్క_క కాయం యక్ష పవ తే నానుమెయవి పఖావ౦ న్య కకిరాత 

(సభావం లోచనపరుహషం క మవి వురుషం దదర్శ. తేన నిహితపూజనో 

శాజవాహనో౭_భ్య భాహత నను మానవజనసజ్ఞరహీ తే మృగహి తె ఘూ 

రపచాశే కాన్హాశి ఏనా టవీమధ్యె భవా నేకాకీకి మితి నినసతి? భన 

దంసోపనితం యజ్ఞ పవీతం భూనురభావం ద్యొాతయత్సి హెతిహతిభి, 

కిధాతరీతి రినుమోయ తై కధయ కీ మేత దితి. తేజోమయోఒయం న 



ద్యిజోపకృతి శ్నామ ద్వితీయాచ్చా గస. ౧౫ 

మానుపమ్మాతపారుపో నూనం భవ లీతి మత్వా స ప్రరుష స్త్రద్యయ 

స్వముఖా న్నామజననె విజ్ఞాయ తస నిజవృత్వాన్త మకథయత్ ,__-_ 

రాజననన, కెచి దన్యా నుటవ్యాం వెదాదివిద్యా భాస మపహోయ 

నిజకులాచారం దూ రీకృత్య సత్యశె"చాదిధర్య వతం పరిత్యజ్య కిల్లి స 

నుస్విహ్య న్హః వుళినవుకోగమా _స్తడన్న ముపభుక్తానా బహవో |భాహ్మా 

జ బువా నివస సన్తి తెన్గు కస్వ్యచి త్పుతో నిన్తాపోతచాకతో మాతజ్ఞనా 

మూ2_హామ్. స చ కిశాతజా లన జనపదం (ప్రవిశ్య (గౌమెషు పటే తా ణ్గ 

లసహితా నానీయ బన్గన నిధాయ తేషాం సకలధన మపహర న్నుద్ధ్భృ 

త్య పీతదయా వ్యచకవ్, కదాచి చేకస్శి నానా మదీయసహచరగ 

ణన ee భూనుర మేక మవలోక్య దయాయ తచికో2. 

వ్రూోమ్. 'నను పాపా, న హన్లభ్యో (బాహ్మాణ' ఇతి. తె క కోపారుణనయ 

నా మాం బహుధా నిర _కఫయః౯. తేషాం భాహణపారుప్య మసహి్షు 

రహ మవనీనురరిక్షుణాయ చిరం(ప్రయుధ్య తె రభిహతో గతజీవిశో=_ 
ఛవమ్, 

తతః (పేతేవుకీ ము పెత్య తత చెహథఛారిభిః ప్రురుమెః పరివేస్తీతం 

సథామథ్యె రత్న ఖచితసింహాసనాసినం శమనం విలోక్య తస్మై దడ్డ్వపణామ 

మకరవమ్ సో౭వీ వా మ వకు చితగు_పం నామ నిజామాత్నమాహూ 

యత మవోచత్ కోసచివ,నె నై పోముష్యు మృత్యుసమ యో, నినితచరితో 2 

ప్యయం మహీనురనిమి త్తం గత జీఏితో=_భూత్ . ఇతః పభ్ళతి విగళితక లి 

పుస్యా౭స్య వుణ్యాకర్మకరణే రుచి రుచెప్యతి. Ber రనుభాయమాన 

మృత మాత౭_ నావి శేషం విలోక్య సున రవి పూర్యశరీర మనెన గమ్యతా 

మి"తి Se తత త్మ సంత పె ప్తె సష్వయస్పమెషు బధ్యమానా 

నత్యుస్యుకృతె పతతశ రాన తే ల వీష్యమానాక్ లగుడై రర రీకృతావ 

యవాఃక్ నిశితట= జ కైక పకితక్ష్ణుమాణా నవి తల లతా వ్రైల్యాముక్లై ముప 

దిశ్య మా మముక్ఞాత్ . 



౧౬ దశకుమారచ౭తమ్, పూర్వపీఠికా, 

త చెవ పూర్వశ రీర మహం (ప్రాప్తో మహాటవీవమథ్యె నీతలోప 

చారం రచయిత్యా మహీనుేో¥ోణ పకీక్షష్ణమాణ శ్శిలాయాం కయితః తుణ 

మతిష్టమ్, తదను విదిశోదనో మదీయబగ్గుగణ సృవహాసా సమాగత్య మన్దిర 

మానీయ మా మషశకాన్నవణ మకరోత్ . ద్విజ న్యా త. మహ్య 

ముక్షురశిచూం విధాయ, ఏవిఛాగవుత న్త్ర మాఖ్యాయ, కల్యపక్షుయ కా 

రణం సదాచార ముపదిశ్య, ద్ద నెక జగ మ్య మానస్య కశిఖణ్ణా శెఖరస్య 

పూజావిధఛాన మభిణాయ పూజాం మత్క్బుతా మచ్రేకృత +, నిరగాల్. 

తదారఠ భ్య్వాహం కిరాతకృతసంసర్షం బన్లుకుల ముత్చ్చృజ్య; సకలలొ కేక 

గురు మిన్లుకులావతంసం చెతసి స్మర, న్నస్మిన్కా-ననే దూ రీకృతకలజో,_ వ 

సామి, చెవ, భవే విజ్ఞాపనీయం రహస్యం కించి ద స్తా్యగమ్యతా మ్.__ 

ఇతిస చ నయస్యగణా దపనీయ రహసి వున కేన మభథాపత: 
“రాజున్న లీక నిశా న్తే గారీపలి స్వప్న సన్ని హితోని దాము దితలోచనం 

విబోధ్య [ప్రసన్న వదనకా నిః (పృశ్రయానతం మా మవ్రూచళత్ . “మాతేజ్ల, 

దజ్జాకార ణ్యా _న్తరాలగామిన్యా _సటిన్యా సీరభూమా సిద్ధ సాధ్యా రాధ్య 

మానన్వ స్ఫటిక లిజ్బస్య పశ్చా ద| డిపతికన్యాపదప జ్లీ-చిహ్ని త స్యాశ్యేన 

స్పన్నిథా పఖే రానన మివ బిలం విద్య తె, తత్ర సెశ్నీ పం తామశాసనం 

విధాతు రివ శాసనం సమాదాయ విధిం తదుపరిష్ట౦ దిష్టవిజయ మిన 

విఛాయ పాఠౌళలా కాధిశ్వ రేణ భవతా భవితవ్యమ్, భవత్సాహాయ్య 

కదో రాజకుమారో=ఒద్య శో వా సమాగమిష్య పిలి తదా దేశానుగుణ 

మెవ భవదాగమన మభూత్ , నాధనాభిలావీణో మమ తోమీశో చయ 

సాహాయ్య మి”తి.__త థె త్యుక్వా రాజవాహానో సాకం మాత క్లేన 

నమితో త్రమాడేన నిహా యార్లరాె సిదాపరతన్తం మిత్త్రగణం 
వనా నగర మవాప, 

త దను తదనుచరా స్సాక ల్వేన గాజకుమార మననలొకయనో 

నిషబ్ణాహృదయా సము వనెషు సమ్య గన్ని ప్యాన వేఠుమాణా ఏతదన్నె a 
ర్ం 



ద్యిజోపకృతి ర్నామ ద్వితీ యోచ్చా వస. జీ 

వమణమనీవఠడరా దెశా నరం చరిష్టవో నిశ్చితవ్రనస్సజ్ఞమసం కత స్టానా। 

పరస్పరం వియుజ్య యయుః, 

లొక కవిరెణ రక్యుమాణ స్పంతు ప్లా న్షరజ్లో మాతేజ్ో=_వి శైలం 

శశి శేఖరక థితా భిజ్ఞానపరిజ్ఞాతం నిశ్శజ్కు-0 (ప్రవిశ్య, గృహీత తా|మశాస 

నో, రసాతలం పథా తెనై వోచేత్య, తత్ర కస్యచి త్ప్సట్టణస్య సెక శు 

శేళీకాననకాసారస్య వితతసారసస్య సమిోపె నానావిధెన శాసనవిథా 

నోపపాది తేన హవిపా -హూమం విధాయ, (పత్యూహపరిహారిణి సవి 

సయం వితొక యతి రాజవాహనె, సమిడాజ్యసముజ్జ (లి తే జ్వల నె ఫుణ్య 

చగేహం చెహం మ_న్త్రపూర్వక మాహులీకృత్వ, తడిత్సమానకా స్తిం 

దివ్యాం తను మలభత, 

తదను మణిమ యమర్జానమక్జాలమక్జో తా సక లలోక లలనాకుల yey 

మభూకతా కన్యకా కాచన నిసితా నేక సఖీజనానుగమ్యమా నా కలహాంస 

గత్వా థె రాగ త్యా౭_వసినురో త్రమాయ మణి మెక బుడి కాం 

6 కెరా బన శ ఈ షన్ 
ముపాయనీకృత్య, తేనీ-కా త్వ మి"తి పృష్ట సోత్క్ఞా 'కలకల్ఞాస్యచేన మన 

మనస్త ముదక్డాలి రభాపత, “భూనురో త్తవ, అహ మనురో త్తమనస్పినీ కాళిప్పి 

నామ; మమ వీతా౭స్వ లోకస్వ శాసితా మహానుఖావో నిజపర్మాకమా 

సహిషునా పష్టునా దూరీకృతామ సమరే యమనగరాతిథి కాకి. తది 

యోాగకోకసాగరమగ్నాం మా వమవేత్ను కోఇవీ కారుణిక స్పిద్ధతాపసో 

౭=_భాపత, చాలే, కళ్ళి ద్లివ చేపథారీ మానవో నవూ వల్లభ స్తన 

భూతా సకలరసాతలం పాలయిహ్య తీతి. తదాదేశం నిశమ్య ఘునోన్తుఖీ 

చాతకీ వర్హాగమన మివ త వాలోక నకాజ్ శ్నీణీ చిర మతిష్టమ్. మన నోర 

రభఫలాయమానం భవ డాగమన మవగమ్యు, మృదాజ్యావలమ్స నభూతా 

మాక్యానుమత్యా వదనకృత సార ఛ్యాన మనసా భవ_న్త మాగచ్చమ్.లోక 
స్యాస్య రాజ్యలన్మీ మజ్లీకృత్య మాం తత్సపక్నిం కరోతు భవా నల 

మాతేజ్లో=_వీ రాజవాహనానుమత్యా 'తాం తరుణీం పరిణీయ దివ్యాద్దనా 

లాభేన హృష్టతరో రసాతలరాజ్య ముర రీకృత్య పరమానన్న మాసనాద, 

3 



౧౮ దశకుమూరచరితమ్, పూర్వపీఠికా, 

నజ్బయిత్యా నయస్యగణం సనూగతో శాజ వాహనః తదవలొాక 

నకౌతూహ లేన భువం గమిష్షుః, కాళి్టిద త్తం త్వుత్పిపాసాది కైక నాశనం 

మణీం సాహాయ్యక రణసంతు స్టా న్లాతజ్షై లపై కంచ నాధ్యాన మనువ 

రవూనంతం విసృజ్య; విలపఖేన సిర్సయా. త్మ మిల్త్రేగణ మనవలోక్య 

భువం బభా)మ, భ్ఫమం శ్చ విశాలోపళశల్యె క మ ప్యా కీడ మాసాద్య 

విశ్శిశమిషు, 'రాన్లోళికారూఢం రమణేసహితే మా_ప్పజ నపకివృత ముద్యా 

నే సమాగత మెకం వురుష మపళ్యల్ . సోఒవీ పరమానన్నేన పల్ల విత చే 

తా వికనితవదనారవిన్లో “మమ సామి సోమకులావతంసో విశుద్దయకోని 

ధీ శాజవాహన వపు; మహాభాగ్యతయా=_ కార్ల ఎ నాస్య పాదమూలం 

గతవా నని నరపతి మహో న్నయనొత్సవో జాతః, ఇతి ససంభమ మాన్లో 

ళికాయా అవతిర్య, సరభస పదవిన్వాస విలాస హపో౯త్క_-ప౯ భరితః 

(తి చతుఃపదా న్యుద్దత్య, తస్య చరణక మలయుగళం గ ళదుల సన్మల్లీ కావల 

యన మౌళినా పస్పర్భ్శ, ప్రమోదాశుపూర్ణొ రాజా వులకితాద్దం తం గాఢ 

మాలిజ్ల్య "అయె! సౌమ్య సోమద త్త!” ఇతి వ్యాజహర, 

తతః క స్యావి పున్నాగ భారువాస్య ప్రవ్భాయశీత లె తల సంని 

స్వేన మనుజనాథెన స్సప్రణయ మభాణి, “సఖె, "కాల మేతావన్తం, దెశే 

కసిల్కా (ప కారేణ కేన, అస్థాయి భనకతా?సం| పతి కుత గమ్య తే 2 తకుణ్రీ 

కెయమ్? ఏష పరిజస స్పంపాదితః కథం? కధ యొతి. సోఒవీ మి త్త్రసం 

దర్శనవ్యతిక రాపగతచిన్తాజ్యరాతిశ యో _ముకుళితకరకముల సృవినయ ' 
మా త్రీ య(పచార ప్రకార మవోచత్ . 

ఇతి గ్రీమదాచార్యనుహాకవిదణ్ణినః కృతే దశకుమారచరి శే 

పూర్యపీరికాయాం ద్విజోపకృతి రామ 

ద్వితీయ se సస 

ధా 



సోమద _త్రచరితం నామ తృకీయాచ్చా పన 

దేవ, భవ చ్చరణకమల సేవాభిలాపీభూాతో ౬హం [భమక్, ఏ 

కస్యాం వనావనా వీపాసాకులో లతాపరివృతశీతల నదసలిలం సిబ౯ ఉ 

జ్ఞ గలా కారం రత్నం తే లంక మ్మ దాతుమ్, త దాదాయ గత్వా చృకం 

చ నాధ్యాన నుతి క్రమ్య, అమృ్బరమగే రత్యుష్టతయా గను మకుమో, 

వన౭-స్కి న్నేవ కి మవి దేవాయతనం [బవిప్ట్రై దీనాననం బహుతనయస 

మేతం స్థవిరం మహీనుర మేక మవలోక్య, కుశల ముదితదయోా౭ హా 

మపృచ్చమ్. కార్పణ్యావివర్ల వదనో మహాశాపూర్ణ మానసో ఒవోచ ద 

[(గజన్నా. “మహాభాగ, నుతా నేతా న్మాతృహీనా నన్నేక్త రుపాయై రతః, 

ఇ దాన్ మన౯ కుదేశే "భె కుం సంపాద్య దద దే తేభ్యో, నసామి శివా 

లయె౭_న్ని న్న” తి “భూదేన, వతత్క-టకాధిపతి రాజా కస్య దేశస్య!కిన్నా 

మధేయః? కి మ [తాగమనకారణ మస్య?'ఇతి పృష్టోఒ భాహత మహీనురః, 

నామ్యా, మ త్త కాలో నావు లా కుశ్వలో దెక న్యాస్య పాలయి 

తు ర్వీర కేతో సనయాం వామలోచనాం నామ తరుణేరత్న మసమాన 

లావణ్యాం (వం శావ వమువభూతదుహెతృ ప్రార్థనస్య తస్య పాటలీం నా 

మ్నా నగరీ మఠాల్పీత్ . వీరశేతు రవి భీతొ మెపూపాయన మివ 

తనయాం మ త్త'కాలా యాదాత్ . తరుణీలాభహృప్ప చేతా లాటపతిః "పరి 

శేయా నిజప్రుర ఎ వేతి నిశ్చిత్య, గచ్చ న్నిజదేశం [పతి మృగయాద శే 

ణ్నాత వనే సైన్యవాస మకారయత్ , కన్యాసారణే నియుక్కొ మానపా 

లో నామ వీరకేతుమ స్తీ) మానధన - శృతురజ్ఞబలసమన్వితో2న్యత , 

రచితశిబిర స్త న్నిజనాధావమానఖన్న మానసో౭_ న్తర్చిభె చెతి. 

“ఏ పో౭_సౌ బహుతన యో విద్యా న్ని ధ౯ానః స్టన్ శృ దానయో 

గ్య ఇతి తస్మై క రుణాపూర్జ్యమనాః రత్న మదామ్. పరమాహ్లాదవికనితాన 



కీర దశకుమారచరిరమ్, పూర్వవీ9 కా, 

నో భిహితానేకాళీః కుతచి ద్మగజన్లా జగామ, అధ్యశమఖన్నే న మయా 

తత రర వేని ని దానుఖమ్, తదను పశ్చాన్ని గలళిత బాహు యుగ ళ స్పభూ 

నురః కశాఘాలేచిహ్ని తగ్నాతోో =_చేక నై స్ర్రింశిక రనుయాతో ఇఒ భ్యె 

త్య మా 'మసౌ దన్యు రి త్వదర్శయత్ . పంత్య క్రభూను రా రాజభటా ర 

త్నావా_్షిప కారం మదు క్త వునాక ణ్వా౯, భయరహితం మాం గాఢం 

నియమ్య రజ్జుభి, రానీయ కా రాగార,'మే తె తవ సఖాయ' ఇతి నిగడితా౯ 

కాంశ్చి న్నిర్టిష్టవనో, మా మహీ సిగడితచరణయుగళ మకార్డుః, 

కింక రవ్యతామూఢేన నిరాశ కేశానుభావే నావోచి మయా, 

“నను ఫ్రుకుపొ, ఏర్యపరుపా, నిమి తేన కిన నిర్విశథ కాఠావాసదుఃఖం దు 

_స్గరమ్* యూయం వయస్యా ఇతి నిర్దిష్ట మరోక కి విదమ్€) ఇతి. తథా 

పధం మా మ వెత్యు భూనురా నయా (శ్రుతం లాటపతివృ తానం వ్యా 

ఖా్యాయ -వోరపఏ్రాః వున రవూచ౯. “మహాభాగ, ఏర కేతుమ_స్తిణో 

మానపాలస్య కిడ్మ_ రా వయం,త కై యయా లాకుశ్వరమారణాయ రాత" 

నురడ్షై ద్యా రేణ తేదగారం (ప్రవిశ్య, తత్ర రాజాభా వేన విషక్లా, బహుధ 

న మపహృత్య మహాటపవీం | పావిశామ, అపశేద్యు శ్చాన్వేవి.ణో "రాజూ 

నుచరా బహ వూ2_ భ్యెత్య, హృతధ నాన్వి ౮" నస్యా్ పరితేః పరివృత్య, 

దృఢతరం బరా, కటక మాసీయ, సమ _సవసుశోధనవేలాయా మేక స్యా 

నఘక్యాగత్న స్యాభావే నాస్యద్యధాయ నూణిక్యాదానా యాస్యా న 

లాశృజ్ధలయ౯.' ఇతి. శ్రుత రత్నరత్నా లోక నస్థానో ఒహ 'మిదంత చేవ 
భూ దేవదానం మాగేక్య మి'తి నిశ్చిత్య, తౌ౯ దుఃఖస్థా నాత్యనో జన్మ 

నామధేయం యుష్మద న్వేపణపర్యటన పకారం చాథాప్యు, సమయోచి 

చే స్పంలాపై రతీ మకార్షమ్, తతో౭ధ౯రాకే లేపాంవమమ చ 
శృష్ధలాబన్థనం నిభి౯ద్య, క్ రనుగమ్యమానో,ని ధితస్య ద్వార్ స్థగణ న్యా 

యుధజాల మాదాయ, స్రరరకూా న్పుఠరతో౭భిముఖాగతా౯ పటుపరా 
[కమలీలయాఒ భి దావ్య, మానపాలశిబిరం |పావిశమ్, మానపాలొ నిజ 



సోమద త్రచరితం నాము తృరీయోచ్చాాసః. అర 

కిజ్క- అేభ్యో మమ కులాభిమానవృత్తాన్నం తాత్కాలికవ్మికమం చ నిశ మ్య 

మా మార్చయత్ . 

సశేద్యు ర త్తకాలేన _పేషీతాః కేచన వుకుసా మానపాల ముపే 
త్య్య“మ సొన్; మదీయ రాజమన్ది నురజ్జయా బహుధన మపహత్య సో 
రప్రా భవదీయకటకం | పావిశ౯, తా నర్పయు నో చేన్మహా ననధక౯ా స్పం 
భ విహ్యతి,' ఇతి కూరతరం వాక్య మృబువ౯. త దాకణ్య౯రోపారుణిత నే 
(తో మ న్త్రీ*లాటపతిః కః! తేన మై త్రీ కా? వున రస్య వరాకస్య సేవయా 
కిం లభ్యమ్?' ఇతి తా న్నిరభ_ర్హృయత్ . తే చ మానపాలో కం విపలాపం 
మ త్రకాలాయ త్ర శ్ వాక థయక౯. కువితో2వి లాటపతి ర్తొ ర్వీర్యగ శే 

ణాల్బ ౫ నికసమేణో యూదు మభ్యగాత్ . పూర్వ మేవ కృతర ణనిశ్చ 

"యో మానపాల, స్పన్న ద్దయోధీ యోాద్దు కామో భూత్యా, నిశ్శజ్క_ం ని 
రగాత్ , అహ మపి సబహుమానం మ న్లిదకాని బహుళతురజ్ఞమోేతం 
చతురసారధిం రథం చ, దృఢతరం కవచం, మదనురూపం చాపం చ, వివి 
ధచాణపూర్ల ౦ తూణీరద్య యం, సముచితా న్యాయుధాన, గృహీత్వా, 
యుద్దసన్న ద్దో, మదీయ బలవి శ్యా సేన రిపూద్దరణోద్యు కం మ న్తిణ మన్య 
గామ్, పరస్పరమత్సరేణ తుములసజ్జరక ర ముభయృసెన్య మతికమ్యు, స 
ముల్లసద్భుజాటో పేన చాణవర్హం తేద జే విముఖ్బక్ , అరాతీ న్నాహరమ్, 

తేతో=తిరయతురబ్దమం మ్మదథం తన్ని కటం సత్యా క్రీ ఘలబ్ద నోపీత త 
దీయరథో౭_హ మరా శ్చిరఃకక_ర్తన మకార్షమ్, 

తసి న్నిపతితె, తదవశిష్టసెని శేషు పలాయి తేషు, చానావిథభం హూ 

యగజాదివ న్తుజాల మాదాయ, పరమానన్లసంభృతో మనీ) మ మానే 
కవిధాం సంభావనా మకౌర్తీ త్, మానపాల [చేషితాౌ త్రవనుచరా దేన 
మఖల ముద న్న మాక ణఇళ్ళా, సంతుష్టమనా "రాజా =.భ్యుద్దణిో, మదీయ 

పర్నాక్రమె విస ,యమాన్క సమాహూాత్సేవ మమాళ్య చాన్గవానుమత్యా 

శుభదినే నిజతనయాం మహ్య మచాత్, తతో యావరాజ్యాభిపికోఒ 



క దశకుమారచరితమ్, పూర్వీ 9కొ, 

హ మనుదిన మారాధితమహీపాలచితో వామలోచనయా౭ఒనయా స 

హా నానావిధసౌఖ్య మనుభవ౯, భభ వద్విరహ వెదనాశ ల్య వై క ల్యహృ 

దయ, స్పిర్దాదే శేన సుహృజ్జనావలోక నఫలం [పదేశం మహాకాలనివాసినః 

పరమేశ్వర స్యారాధనా యాద్య పత్నీస మేత స్పనూగతో౭స్మి, భక్తవ 

త్సలస్య గారీప తెః కారుణ్యెన భవతా దాఠరవిన్తసందర్శ నానన్లసన్లో -హాూ 

మయా ల ఇతి, 

తం నిశమ్య నన్దితపక్మా తమో రాజవాహన _సన్ని రపరాధ దణ్ణం 

దైవ ముపాలభ్య తై [కమే ణాత చరితం క థయావూాస, తసి న్నవ 

సనే పురతః సుష్పాద్భవం ఏలోక్య, ససంభమం నిజనిటలతటస్పృృష్టచర 

శాద్దుభి ముద లి మత్యుద్దాథ మాలీిజ్ద 5 అనన బాపష్పసంకుల సంఫుల్లు 

లోచనః “సౌమ్య, సోమద_త్త, అయం స సుప్పోద్భనః.' ఇతి తస్మై తం దర్శ 

యామాస, తొ చ చిరవిరహాదుఃఖ ముత్స్భ జ్యానో్యో న్యాలిబైననుఖ ము 

న్వభూతామ్, తత స్త పె నివ మహీరుహస్య చ్యాయాయా ముపవిశ్య, 

రాజా, సమభాపత, “వయస్య, భూనుర కార్యం కరిష్ణు రహం “బు త్త్రగణో 

విది తాథకా స్పర్వథా౭౬ న్తరాయం కరిప్యు ప్రీతి న్నిదితా సృవతః పరిత్యజ్య 

బరగామ్, తదను (పబుద్దొ వయస్యవర్లో కి మితి నిశ్చిత్య మదన్యాపణా 

య కుత గతవా౯? భవా నెకాకీ కరగ నా ఇతి. సోఒవి లలాటతట 

చుమ్స దజ్ఞలీవుట స్పవినయం సమలపత్ . 

ఇతి (శీమదాచార్యమహ*క విదణ్ణేనః కృతెౌ దశకుమారచరి తె 

పూర్య్ణపీ కికాయాం సోమద తేచకితం నామ 

తృతీయ ఉచ్చా సః, 



ఫుప్పోద్భ వచరితం నామ చతుగ్ధోచ్చా (సః 

న డన యనా 

చెవ మహేనురోపకారా యైవ చేసూ గతవా నితి నిశ్చి త్యావి, 

'దేవెన గనవ్యం దేశం నిర్హతు మశక్ను వానో, మి త్త్రగణః పరస్పరం ఏయు 

జ్య, దిశతు చేవ మన్వేష్టు మగచ్చత్ . అహ మవి చెవ స్యాన్వేషణాయ 

మహీ మట౯, కదాచి దమ్బరమధ్యగత స్యామ్బరమ'ణేః కిరణ మసహిష్షు, 

శేకస్య గిరితటమహీరుహస్య (పవ్య్భాయశీత లె తలె క్షణ ముపాపిశమ్, 

మమ వురోభాగే దినమధ్యసమయె సడ్కు-చితసర్యావయవాం శూర్చా 

కృతిం కూ ర్యాకృృతిం మానుహచ్చాయాం సరయు, ఉన్నుఖో; గగనతలా న 

పోర యెగా పతే నం పురుషం కంచి వ నరాల ఏవ ద యోపనతహ 

ఇయా౭_హ మవలమ్బ థ్? వె రవపితేఆ నిశ్నీప్య, దూరాఫాత 

వీతసంజ్ఞం తం శిశిరోపచాేణ విబోధ్య, న్లో-కాతిశే౩ ణోద్దతచాప్పలో 

చనం తం భృగుపతేన కారణ మ ఫం సో౭_వి కరరుుహా ర| శుక ణా న 

పనయ న్న ఛాసత, “సౌమ్య, మగ థాధినాథమాత్యస్య పక్శోద్భవ స్యాత్య 

సమృవో రత్నోద్భవనా మాహం, వాణిజ్యరూ పెణ 'కాలయవనద్విప 

ము పెత్య, కా మవి వణిక్క-న్యకాం పరిణీయ, తయా సహా ప్రక్యాగచ్చ౯, 

అమ్బుధితీర స్యానతిదూర వవ (ప్రవహణస్య భగ్నతయా, స్వేషు నిమ 

గ్నేషు, కథంకథ మవి దె వానుకూ ల్యెన తీఠ భూమి మభిగమ్య, నిజాద్దెనా 

ఐయాగనుఃఖాగా౯ వె ప్రవమానో=_హం క్ర సన్యాపి సిద్ద తొపన స్యాదేశా 

దశేణ పోడశ హాయనాని కధంచి న్ని త్యా, దురవస్థా పార మన వేశ్షమూ 

ణో గిరిపతన మకార్ష మ్,' ఇతి, 

తస్మి న్నె వావసశే కి మవి నారీకూజిత మ్మశావి. “న ఖలు స 

ముచిత మిదం, య త్పొద్దాడిప్టై పతితనయమిళ న, వరహ మనహిషు రై 
ణా క్రి రా 8 



౨౮ దకకుమారచరిత మ్, పూర్వపీ8ి కా. 

ఇ్యానరం విశ నీలి, త న్నిశమ్య మనోవిషితజనకభానం త మవాదిషం, 

“తాత, భవ తె నిజ్ఞాపనీయాని బహూని సన్తి, భవతు పశ్చా దఖల నూ 

ఖ్యాతవ్యమ్. అధునా నారీకూజత మను పశ్షణీయం మయా, తముణమా 

(లే మృత భనతా సియతౌ మి తి, తదను సో౭_ హం త్వరయా కించి ద నర 

మగమమ్, తత ప్రరణో భయజ్యర జ్యాలాకుల హుతుభు గవగాహన 

సాహాసికాం ముకుళితాజ్ఞ:లివుటికాం వనితాం కాంచి దవలోక్య, ససం|భ 

మ మనలా దపనీయ, కూజన్వా వృద్దయా సహ మత్సితు ర భ్యర్ద మభి 

గమయ్య, స్థ సవిరా మవూచమ్, “వృద్ద, భవతో కుత తః కానా ని 

మి _త్లేన కెన దురవస్థా౭ నుభాయ శే 3 కధ్యతా మి' తి, 

సా సగద్దద మవాదీత్ ._ఫు త, కాలయవనద్వీ మె పె కాలగ పునా 

మ్నో వణిజః కస్యచి చెపా సుతా, నువృత్తా నామ, రో ద్భ వెన నిజ 

కాదె నాగచ్చ్ని, జలభ” మగ్నా (పవహశ్త, సిజధా_త్యా మయా సహా 

ఫలక మేక మవలమృ ఫి దె. వయోగశేన కూల ముపెతా, ఆసన్న పసవస 

మయా కస్యాంచి దటవ్యా మాత్మేజ మసూత. మమ తు మన్ల భాగ్యత 

యా కాలె వనమాతశ్లేన గృహీ తె, మద్ది (తీయా పర్మిభమ న్నీ" పోడశవ 
రన _నరం భర్చ వు త్రోసబ్దమోా భవిహప్య పీతి సిద్ధ వాక్య విశ్వాణా చదెక 

సిల్ పుణ్యాశ మె తావన్తం సమయం నిత్యా, నోక మపారంసోఢు మ 

తవూ, సముద్ద్వ్యలి తె వై శ్వానర శ రీర మాహుతీకరు ముద్యు కాసీదితి. 

త దాకర్ణ క జు జ నిం SRS తా మహం దావ త్ప్రణమ్య త్ర క్ట 

మదుద_న్న మఖల మాఖ్యాయ ధ్మాలీభాపణ ఫుల్ల వదనం విస్మయవికసి 
తావుం జనక మదర్శయమ్. వితరా తె సాభిజ్ఞ్యన మనోోన్యం జాతా, 

ముదికా_న్లరాత్యన, ఏసితం మా మమన్హాశువ రై ణాభీపిచ్య, గాఢ మా 

శ్లీహ్య, శిర న్యూపాఘాయ, కస్యాంచి నృ హారుహాచ్చాయాయా ముపాపి 

కతామ్. కథం నివసతి మహీవల్ల ఖో రాజహంసః!' ఇతి జనన పృష్టో 

౭._వాం తస్య రాజ్య చ్యుతిం త్వదియజననం సకలకుమూరావా విం తవది 



సుహ్పోద్భవచరితం నామ చతుస్థోచ్చా రసః. ౨౫ 

గ్విజ యారమృం, భవతో మాతడ్రైనుయాన, మస్మాకం యుస్మ ద న్యాపణ 

కారణాం, సకల మభ్య భామ, తత సా కస్య్వచి దాశమె మునె రగాప 
1 

యమ్. 

తతో దేవ స్యాన్వెపణపరాయణో ఒహ, మఖిల కార్యనిఘి త్తం 

పొత్తం నిశ్చిత్య, భవదన్నుగహో సిబ్లస్య సాధక స్వ సాహాయ్యక రణద కం 

జర జీ శ ఆఫ అ లవ్ డా శిప్యుగ ౯ాం నివ్బాద్య,నిన్ల వనము నురాతేనపట్టణస్థానా న్యు వేత్య, వివిధ 

సిధిసూ చకానాం మహీరుహోాణా వధో సఖీ పా న్వనుపూర్ణా౯ కలశా౯ా 

సదా నన a, రక్నీయు పరితః స్టి తేషు, ఖననసాధ వ రుక్స్చాట్యు, దీ 

నానా నసంఖ్యా౯ రాశీకృత్య, తతా, లాగత మనతెదూ శి నివెశితం నశే 

కటకం కంచి దభ్యెత్య, తృత బలినో బలీవన్హా? గోణీం శ్చ |క్రీత్యా, 
అన్య దవ్యమి పె.ణ వను తవోణ్సమితం తే రుహ్వమానం గ్గని; కటుక మ 

జ 0) జాజ్ 0 . an 

నయమ్ తదధికారిణా చన్షపా లన కెనచి ద్వశిక్పు గాణ పెరచిత సౌహ్బ 

దో2_.హ, మము నైవ సాక ముడ్జియిని ముపావిశమ్, మత్సిత కా వవి తాం 

స్రరీ మభీగమయ్య, తనం వనే బగ్గుషాల నామ్నా చన్హ్రపాల జన 

శిన నీయమానో మాలవనాథధదర్శనం విథాయ, తదనుమత్యా గూఢవసతి 

మకరనమ్, తతః కాననభూమిషు ఛన న మన్వేష్టు ముద్యు కం మూంప 

రమమి త్తం బన్హుపాలో నిశ మ్యావదత్ , “సకలం భరణేతల మపార మ 

షు వశమా ఛ బాక్ , మనోగ్గానిం విహళయ తూస్వ్రం త్ర్స్టతు, భవ 
GE 
న్నాయశకాలోక నకారణం per నిరీక్ష్యు కధయిష్యా స లె 

తల్ల వితామృ తాశ్వసితపృాదయో2-.హ నునుడి నం తదుపకల్జాన_గ్, 

కదాచి దిన్గుముఖీం నవ హావనానలిణావయవాం నయనచన్టి) కాం నాల 
ర్ 

గ్ర 25 ర వాళ్! చస్ట్రకాం నామ తకుణీగత్నం వణిజ్మన్టిరల సం మూర్తా మి వాలోక్య, 
తదీయలావ ణ్యావధూతథిర ణా ఫూ లతా నళాణలత్యుతా మయాని 

సమ్ చకిత భాలకురజ్వలో చనా సా౭_ది కునువముసాయకసాయకాయవమా 

నేన కటాతకు.వితు. ణే క అమా సకృ న్ని రీక్ష్యు,మన్తమూరుతా్ది ోలిళ్ళల తే వాక్ 

4 



౨౬. దకకుదూరచరితమ్, పూర్వపీరి కా, 

వృత, మమ సాఒభిముఖై స్పమాకుబ్బుో రాగలజ్ఞా నరాలవి భీ రపొద్ద 

న ర్తిభి రీక్షణవిశేపై ర్నిజమనోవృ త్తి మకథయత్ , చతురగూఢ చెష్టాభి ర 
0 అచ యా జ అర్య స మ్, నే ఇ మునోనురాగం సమ్యగ్ న నుఖసదమోపాయ మచి నయ 

₹ - é కా చ్ అస వ గ ఇగ అనదా బనుపాలః నకునె_ ర్భృనడ్షతిం (ేవీష్యమాణ! పుర పాన్తవిహో 

రవనం మయా స హూచేత్య, కసింశ్చి నహీరుహె శకునవచనానసి శృ 

ర్యా న్నతిష్టత్ . 

అహ ముత్క_లికావినోదపరాయణో వనా నె పర్మిభవు౯, సరో 

వరతీర చిన్నా కా నచిత్తాం దీనవదనాం మన్మ నోర కభూమిం చాలచ 

స్త్రికాం వ్యలోకయమ్, తన్యా స్పసం భ్రమ (వేమ లజ్ఞా కాతుక మనోర 

మం లీలాపిలోకననుఖ మనుభవళ౯ా, నుద తా వదనారవి సై విహళ్ణాభావం 

మదనక దన ఖెదానుభూాతం SR తన్నిమి త్తం “ స్వః; న తవు 

పక్షల్ణా ము పె త్యావ్ ోే చిషమ్ “నుముఖ, తవ ముఖారవిన్షస్య వెన్వకా 

రణం కథ యతి, సా రహస్యసంజాతపి సమృతయా విహాయ లజ్ఞాభ యె, 

శనై రభాపత, “సౌమ్య, మానసారో మాలవాధీకో వార్గకస్య (ప్రబల 

తయా సిజనన్లనం దర్చసార ముజ్జయిన్యా మభ్యపిఇ్బత్ . స కుమార 

స్ప ప్పసాగరపర్య్భ న్గం మహీమజణ్ణాలం పాలయిష్యు, న్ని జమైతృహ్యసీయా వు 

ద్లణ్గక రాణా చణ్జవర, దారువర్మాణౌ" ధ రణీభర శే నియుజ్య తపశ్చరణాయ 

రాజగిరి మభ్యగాత్ రాజ్యం సర్వ మసపత్నం శాసతి చణ్ణవర ణి, దా 

రువనా మాతుల్మాగజన్య నో శ్వాసన మతి క్రమ్య, పారదార్య పర్యదవ్యా 

పహర ణాది దుష్క_ర్మ కుర్యాశో, మన్మధసమానస్య భవతో లావణ్యా 

య త్తచిత్తాం నూ మెక దా విలోక్య, కన్యాదూపణదోపం దూరీకృత్య, 

బలాకతా్మ_ కణ రను ను ముద్యు_ జ తచ్చి న నయా దె దైనర్ణి మగత యు? , “అతి, 

తన్యా మన్ గతం వముయి రాగోజే రకం, మన న నోరధసిద్ద దక న్తరాయం చచి 

శమ్య, చాప్పపూర్లలోచనాం "తా మాశ్యాస్య, చాకువర ణో మారణో 

పాయం చ విచార్య, వల్ల ఇ మఎవోచమ్,. 



వుష్పోద్భవచరితం నామ చతుర్గోచ్చా పః, 52 

తరుణి భవదభిలాషిణం దుష్టవాదయ 'మెనం నిహాన్తుం మృదు రు 

పాయః కన చ్చిన వలె? “యక్ష. కచ్చి దథిషాయ చాలచన్ది/కాం నినసతె, 

తదా కారసంపడా శా కృజ్ధలితవ్భాదణ్యా య స్పంబన్గ యోగ్య స్పాహాసి 

కో రతిమనిశి తం యరుం సి్టిత్య, తే యెకసమేతేయా మృగామ్యూ సం 

లాపామృుతనుఖ నునుభూయ, కుశలీ నిర్లమిహ్యతి, తేన చకవాకసంశ యా 

కరపఠతూభరా నివాహసే యెతి సిదై నై కె నావాడి.' ఇతి వురజనస్య వుర 

తో భవదీయె స్పత్యవాకై్యా రసకృ త్క-ధసీయమ్. తదను దారువరా వా 

కె నీత్లేంబిథాని (ఆౌవం శ్రావం, తూప్ట్రిం యది భియా ఇాస్యతి తేరిన 

రమ్, యజి వా గార్డన్వేన త్వయా సజ్జమ మ్రీకరిప్వుతి, తదా స భవదీ 

యె Pత్లం వాచ్యః, సౌమ్య, దర్భసారవనుథాధథి పామాత్యస్య ఛవణో౭_నసి, 

న్నివాసి సాహసక రణ మనుచితం, పౌరజనసాన్నీకం భవన్మన్టిం మానిక 

యా తయా తోేయజాశ్యా సహా (కడ న్నాయు ప్లా౯ యగి భవిష్యుని, 

తదా పకిణీయ తరుణీం మనోరథా స్నిర్వశ.) ఇతి. సో౭_ ప్వెత దగ్రీకరిష్యతి. 

త్వం సఖ నెసధారిణా మయా సహ తస్య మస్పిరం గచ్చ. అహ మకా న 

బశేతనె ముష్టిజానుపదాఫఘాలో స్తం రభసా న్నిహత్య, వున రవి వయ 

స్యామి పె.౯ భవతీ మును సిశ్ళజ్క-౧ సిర్ష్ణమివ్యూ మోలి, 

త చేన ముపాయ మజ్లీకృత్వ విగత సాధ్యసలజ్ఞా౭_భ వత్ , వున 

ర ప్యవోచమ్ “జననీ జనక సెహాూాదగాణాం ఫురత ఆవయోః (_పేమాతి 

శయ మాఖ్యాయ, సర్వధా౭_స్మ త్సరిణయక రణే తా ననునయెః. 'తే౭_పి 

వంశే సమ్స ల్లా నణ్యాణాకియ యూచే మహ్యం త్యం దాస్య _న్యెవ. దారువ 

ర్మణొ వారణ పాయం తేభ్యః కధయిత్యా, తేపా ముత్తేర మాఖ్యేయం 

మహ్య మి'తి, సా౭_వీ కిష్చిదుత్సుల్ల సరసిజాననా మా మ్మబవీత్ , నుభగ, 

కూభరక రణం దారువ-రాణం భ బాక్ హన్లు మర్హతి, తసికా పహాూశె 

సర్వథా యుష్మన్న నోరధః ఫలిస్యుతి, నవం |క్రియతామ్, భవదుక్రం సర్వ 

మహా మవి తథా కరిప్యు' ఇతి నూ మసక ద్వివృ త్తీవద నా విలోకయ న్ని 



౨౮ దళ కుమారచ౭తమ్. పూర్వవీఠికో, 

మన మన మగార మగాత్ , అహ మవి బనుపాల ము పేత్య వఫకునజూ తసా 
న థి క జల 

_త్ర్రంశద్దివసాన నర సన్ భ నత్సేజి స్పమృవిష్యు బీ త్యశృణనమ్. త దను 

మదనుగమ్యమానో బన్గుపాలో సెజావాసం వపిశ్య మా మవీ నిలయా 

య న్యసర్ణయత్ . 
YY 

మన్గాయా సాయవాగురాపాశలగ్నన దారునర ణా రతిమన్టిశే రన్తుం 

మాూాసహసూూతా బాలచస్టి/కా తంగమిప్యు ని దూతికాం మన్నిక టం (మే 

వీతవతి, అహా మవి మశినూవుర మేఖలా కజ్బ_ణ తాటజ్క. హార కు 

కజ్జలం వనితా యోగ్యం మళ్లునజాతం సిఫ్రుణతయా తత్తన్ధ్వా నేషు నిశ్షీప్య, 

సమ్మగ గ్రీకృత మనోజ్ఞ వెప, నల్లభయా తయా సహ తడాగార ద్యారోపా 
జని ౮ ౧5 స్ గ్ అర లి ప్ న మగచ్చమ్, దా సక థతాసదాగమనెన సాదరం విహి తాభ్యుద్దతినా 

(ఈ 

కేన ఉ్యారోపా ననివారితా నేప రివా నేణ మదస్వితా ఛాలచన్షికా స 

శ తాగార మసయత, నగర వ్యాకులాం యశుకగధాం పరీక్షమాణో నా 

౫౬కజనో= వీ కుకూహ లేన దారువర్శణః ఒతిహారభూమి వమగవుత్ , సి 

వేకళూ న్వ్యమతి రసౌ రాగాతి? శే రత్న ఖచిత హుమపర్వ జే హంసతూ 

లగర్భశ యన మాసియ తరుం, తస బ్ర మహ్యం చ తమి సాసమ్యగనవలో 

కితప్రుం భావాయ మనోరమ సి) వేపాయ ' చామికరమణిమయమగ్లూనా 

ను సూయ్మణి చ్మితవస్తాంణ, క స్తూర6శాసిళతం హ౭చన్లనం, కర్పూరసహితం 

తామ్ఫూూలం) సుర భీని కునువూసి, లలీతవ స్తుజాతేం సమర్చ క్రిం ముహూర్త 

ద్యయమ్మాత్రం హాసవచనై స్పంలప న్నతిప్లత్ , తతో రాగాన్లతయా 

నుముఖ్యాలిడ్త నే మి వ్యధ త్త, వోషారుణిశో2పహా మేనం పర్యజ్క-తలా 

న్నిళ్ళజ్కో.. సిపాత్య ముష్టజానుపడాఘా గె: ప్రాహ రమ్, నియుద్ధరభసవికల 

మలం కారం పూర్వవన స్మ శియిత్యా, ఛయకెమ్ని తాం నతాడ్ల ముపలాల 

యక, మని రాజ్రణ ముపెతే స్సాధ్యనకి మ్బితే ఇ న్రాచ్చె రకూజమ్ “హా! 

చాలచన్షికాథిస్టి లేన సూరాకెరెణ యమేణ చారువనా నిహన్య ౩. 

సహానా సమాగచ్చతి, పశ తే ఫ్ర, తె చాక ర్ల మిళితా జనా స్పముద్య 



ఫుహ్పోద్భవచ6తం నామ చతున్థోచ్చా నః, తా 

చ్వాప్పాః హో హో నినాదేన దిశో బధిరయనో “చాలచనకా మధిస్టి. 

తం యయకుం బలవన్తం కణ్వ న్నవి దారునర్తా మచాన్ధ సామే చాయా 

చత, త దసౌ స్వకీయేన కర్, కర ణా నిహతః కం తస్య బా నె' తిమిథొ 

లప నః (పావిశక్, కోలావాలే తస్మిం శృటులలొచనయా సహ నైఫు 

త్వెన సహసా నిర్షణో నిజావాస మగామ్, తతో గలేషు కతిపయడి నేషు, 

ఫారజనసముతుం సిద్ధాదేశ పకాకేణ వినావ్యా తా మినుముఖం, పూర్వ 

సంకల్పితం నుఖం యశ్షేషప్టు మన్వభవమ్., బన్గుపాలశ కునని న్లిస్ట దివ సేఇస్మి 

న్నిరత్య వురా డజృహి ర్య కృమానో నెళోత్పవకారి భవదవలోక ననుఖ 

వు ప్వనుభవా మోతి, 

వీవం మి త్తవృక్సె_న్తం ar] మ్యామా నమానసో రాజవాసహానః 

సస్య చ సోనుద _త్రేస్య చ వృతా న నమా హః నివెద్య, “సోమడ| త్ర మసహోకా 

తెశ్టరారాధ నాన_న్ల నరం ఛవద్వల్ల భాం సపరిక రాం నిజకటకం (పాప య్యా 

గ చ్చే'కి నియుజ్య, న్రుష్పోద్భ వేన సేవ్యమానో భూస్వకాయమాన మవ 

నిశవుకం ఏ'వెశ. త “(తౌయం మమ స్యామికుమార కలి బన్గుపాలాద 

యే బనుజ నాయ క థయిత్వా; తేన రాజ నాహానాయ bss es సప 

రాం వ కా “సక లక లాకు లా మహీనుర' ఇతి స్రరి (పకటయః౯, 

చుప్పాద్భచో౭_ముహ్య చాజ్ఞో మజ్జనభోజనాదిక వునుదినం స్వ్యమనస్ది₹ 

కారయామాస. 

ఇతి గ్రీమడాచార్యమహాోక విదణ్లెనః కృతే దశకుమారోచరి తె 

పూర్యవీ క కాయాం శుప్పావ్భవచ౭తం నామ 

చతుర ఆచ్చా (సః 



అవ_న్టినున్లరీపరిణ యో నావు లో (సః 

———————— (CP 

అథ మోనశేతనాసనానాయశెన, మలయగిరి మహీరుహా నిర న్ 

రానాసి భుజద్రమ ముక్రావశి స్పై నెన నూక్ముకశేణ,థూతే హర౭చన్లనపకిముళ 

భరెణెవ మన్సగతినాాదవీ, గాని లెన దియా గహృదయస్థం మన్మ థానల ము 

ద్ద (లయల, సహాకార కిసలయ మకర ప్రాన్యాదన ర కృకళానాం మధుకర 

కలకభ్గానాం -కాకలీకలక లేన దిక్స కం వాచాలయ౯, మానినిమానసో 

తేలికా ముపనయ౯, మాకన్ల సిన్లువార రకాశోక కింశుక తిలకెషు 
కలికా ముక్సాదయ౯ మదనమహూాోత్సవాయ రసిక మనాంని సములా 

సయక్ , వస న్లసమయ స్పమాజగామ తేస్మి న్నతిరమణీయె కాలెఒవ 

సినునవీ నావు మానసారననిని (వీయవయస్యయా చబాలచపికఠూ స 
—0 ౧ © దె/ 

హ నగరోపా _నరమో్యోద్యానె వఏపారోత్కగాయా హౌరనున్తరీ సమవా 
జగ వ కస జర్ అద యసమనితా కస్వచి చ్చూత పోత స్య చ్వాయాశిత ల గన్గకునుమహాః 

దాకుతేచీనామ రాది నానావిఢెన పరిమల, దవంసకచేణ మసోభవ మర (| mn wry i 
య _గ్టి నెమె, 

తత రతి పతికృతి మవ స్తినున్దరీం (దష్టాకామః కామ ఇవ నస 

సహాయః స్రుప్పోద్భ వసమన్నిణో రాజవాహన _స్తదుపవనం (ప్రవిశ్య, త్మత 
తత మలయమారుతాన్షై లితశాఖాసర_న్గరసముద్భిన్న కిసలయకునువముఫల 

సముల్ల సి తేషు తకసాలత తుము కోకిల కీరాళకులవుధురాలాపా౯ (వం శా 

వం, వికసదిస్టీవరకల్హార కై ర వరాజీవరాజీ కేళిలోల కలహంస సారస కారణ 

వ చక్రవాక చక వాళ కలరవవ్యాకుల పమలశీతలసలిలలలితాని సశాంసి 

దర్శందర్శమ్, అమన్షలీలయా లలనాసమిప మవాప. చాలచన్షికయా నిశ్శ 

జ్క_ “మిత ఆగమ్య త మితి హ_స్తసంజ్ఞ యా సమాహూతోో నిజ తేజోజ 

తఫ్రరుహూతో రాజవాహనోఒవ న్సిసున్ల ర్యా అ_న్తికం జగామ ఈయూ 



అవ _ినున్లరీపకిణణయా నామ పజ్బమెాచ్చా సః, దెం 

నస న్తసహ+ యేన సముత్పుకతయా ర వె కుసాలభళ్లైకా విధిత్సయా కం 

చన నారీవిశేషం విరచ య్యాత నః క్రీడాశాసారశారదారవిన్లసౌన్లర్యెణ 
ఇహ జజ స 

పాదద్భయమ్, ఉద్యానదిర్ధి క మ తమరాళికా గమన రీత్యా లోలాలసగ 

తివిలాసం, తూణీరలావ శ్యేన జశ్చే ;కదళిలాలి త్యేన మనోజ మూరుయుగం, 

కై త్రరథచ్మక్రచాతుర్వణ ఘనం జఘనం, కించిద్వి కసల్మీలావతంస కల్హార 
కో రక కోటరానువృత్త్యా గడ్డ వ_ర్హసనాభిం నాభిం, సాఛారోహగా పరిపా 

టా వళితయం, మార్వీవును స్ట. _జృినిలిమలీలయా రోమావళిం, పూర్ణ 

నువర్హ కలశ శోభ, నూ కుచద్వన్ల్న్వం; లతామణ్ణాపసాకుమాక్వేణ బాహూ 

జయక్థాభిఖ్యయా కలాం, కాపి కర్త పూర సహశకారపల్లన రాగ (పతిబి 

మ్బ్పోకృత బమ్బం రదనచ్చవం; చాణాయమానప్రుపష్పలావణ్యేన శుచిసి 

తమ్, అగ దూతికాక లక గి కాక లాలాపమాధు ర్వేణ వచనజాతం, సకల 

సె నికనాయక మలయనూరుత సౌర భ్యేణ సిశ్వాసపవనం, జయధ్యజమిగాన 

దచ్చేణ లోచనయుగళం, చాప పయి శియా భ్యూల తె, [పథమను హృద 

స్పుథాకర స్యాపనితక లజ్క_ యా కానా ర వదనం, లీలామయూర బర్గ్యభ 

డై శే పాశం చ, విధాయ, సము స్త్వమకరన్ల్షకస్తూరికాసమి లేన మలయ 

రసేన (ప్రతాళ్య, కర్పూరపరాగణ సమ్మ బ్య: నికి తేవ రరాజ, మూ 

ర్మ తీవ లఫీ 'స్మీ రాలవేశకన్య కా౭_ స్పై సె సై నారాధ్యమానం సంక ల్సిత 

వరపదానా 'యావెర్ళూకం మూ రిమనం మన న్మథ మివ త మాలోక్య 

మనమారుతానోళితల తేవ మదనా వెశనతీ క్ తదను క్రీడామ్మిస 
o) A) 

మా స్నివృత్తా లజ్జయా కాని "కా న్యవి భావా నరాణి వ్యధ త్తే. “లల 

నాజనం సృజతా విధ్న్మాకా నూన మెపా ఘుణాక్షురన్యాయెన నిర్మితా! 

నా దబ్దభూ శివంవిధనిరాణనివుణో యది స్వాత్ , తత్సమానలావణ్యా 

మన్యాం తరుణీం కిం న కరోతి?” ఇతి సవిస్మ్యయానురాగం విలోకయత 

స్వస్య సమక్షం స్థాతుం లజ్జితా సా కించి తృఖిజనా_న్తరితగ్శాతా తన్నయ 

నాభిముక్రైః కించి చాకుళ్ళతై రఇఖ్చీతభూంల్బలే రపాబ్లవిక్నీ తే రాత్మనో 



35 వశకుమార చరత మ్, పూర్యపీకికా, 

మనః" కురజ్ల స్యానాయమానలా వణ్యం ఈాజవాహనా నిలోశయ ని 

తిష్టత్ , ణ్? తస్యా _సదోత్పాదిత థా వరసానాం నను స ంబల 

చేవ ఏషమశ రస స్య నరవ్యాయమాణమానసో బభూవ. 

సా మన సల్లే మచి న్షయత్ “అనన్యసాథారణసాౌన్ష ర్వె నానన 

కస్యాం వురి భాగ్యనతీనాం తరుణీనాం భోచనోత్సవః క్రియతే? ఫుత్తిర 

ర్నౌ నామునా ఫురస్ట్రణాం ఫు త్త్రనతినాం సీమ న్తిసీనాం కా నామ నీవ 

నమౌ కిక క్రియతే? కా౭స్య చేసీ? కి మ [తాగమనకారణ చుస్యః మ 
వ ణ్! మా వముపపహాసితనిజ జలా వ్యా ననన పిలొకయ ని ని మసూయ చు 

వొతినూ కేం మన్న న్నిజనావు సాన్వయం కరోతి. కిం కరోమి? కద 

మయం జాతవ్యః?) ఇతి. తనో ఛాలదచని”కా తయో 6తేతర రాగవ ఇ ఫీ ద) లి 
Ee ఖావవివేకై క త్వా; కానాసమాజసన్ని ధి రాజనన్దనోద_న్లస్య 

సమ్యుగాఖ్యాన మనుచిత మితి లొక సాధారై రాక రభాషత, భ్ 

ర్హ దారికి, అయం సకలక శా పఫీణో, hrs ఆహవసివు 

ణొ, భానురకుమారో, మణిమనా స వధజ్ఞః, పరిచ ర్వాగ్టో భవత్యా, పూ 

జ్యతామ్ ' ఇతి, త దాకర ర్ల నిజవునోరవ మనునదన్తాన బాలచస్టి/క 

యా సంతు ష్టా _స్తరజ్డి" తరగ్లానలీ మన్దాసె ల న సంకల్ప జె నాకులీక కృతా 

రాజక న్యా ఆతము కము సముచితాసనాసీనం విధాయ సఖహా సే 

న గన్చకుసుమా కీతఘన సారకామభూ లాది నానాన న్తునిచయేన పూజాం 

తసె కారయామాస. 
జే 

గాజవాహనో ౭_ ప్యెవ మచి; నయత్ : “నూన మెపూ పూర్వజ 

న్మని మె జాయా యజ్ఞ వరన ౫ చేతస్యా మెనంవిధథో౭_నురాగో మ 

న నసి న జాయత, శాపావ సానసముయె తపోనిఢ్ న్లైతిస్మరత్వ మానవ యో 

స న తే వ్ తవి 3పసూచ నె కు కి జావ స్పమా మేవ. తధా2౬వీ కాలజనితవి శేపసూ క్ష్ ర్యాక్ న రన్యా సి 

ముతసెదయిస్యామి.' ఇలి, తపక సమయొ కో=_వి నునోరమో రాజహాం 

సః కళీవిధిత్సృయా తదుపకణ్బ మగమత్ , సముత్సుక్రయా రాజకన్య యా 
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మరాళగహణే నియుకాం బాలచనస్టికా మవలోక్య “సముచితో 
వాక్యానసర ఏహి ఇతి సంభాషణనిపుణో రాజ వాహాన స్పలీల మలపత్ , 

“సఖి వురా శామ్పో నామ కన్ని న్మ హీవల్లభో మనోవల్ల భయా సహా 

విహారహాజయా కమలాకర మాప్య తత్ర కోకనదక నమ్బసమిాపన్ని దా 

దీనమానసం రాజహంసం గృహీత్యా బెసగుణేన తస్య చరణయుగళం 

నిగడయిత్యా కాన్గాముఖం సానురాగం విలోకయ న్యన్షస్మి త వికసితెకక 

పోలమగ్జాల సా మభాపత “ఇన్గుముఖ, మయా బద్దో మరాళ వానో 

ముసివ దాస్తే, స్వేచ్చ యానేన గమ్యతామ్ ' ఇతి. సోఒవి రాజహంస 

వ్యామ్బు మశపత్ “మహీపాల, య దస్మి న్నమ్బుజహ్లే౭_నుష్టా నపరా 

యణతయా పరమానచ్దేన తిష్ట నం నైష్టేకం మా మశారణం రాజ్యగ శ్వే 
ణావమానితచా నస్కి త చెతకత్పాప్మనా రమణివిరహసంతౌప మనుభవ.” 

ఇతి. విహ్ణావదన శ్నామ్మో జీవి తేశ్యరీవిరహ మసహిష్షు ర్భూమా దజ్ఞువ 

త్ప/ణమ్య, సవినయ మభాషపత “మహాభాగ, య న నాకరవం 

తత్ క్షమ సే తి స తాపసః కరుణాకృష్ణ చేతా స్ప మవదత్ “రాజ, 

ఇహ జనని భవత శాపఫలాథావో ఛవతు, మద్యచన స్యామోఫఘతయా 

భావిని జననే శరీరా నరగతాయా అస్యా స్పరసిజాత్య్యూః రసేన రమణో 

భూత్వా, ముహూ ర్హద్భయం మచ్చర ణయుగ శ బన్గన కారిత యా మాస 

ద్యయం శ ్రఫ్టైలానిగళితచరణో రమణీవియోగవిపాద మనుభూయ, పశ్చా 

దనేకకాలం వలభయా సహ రాజ్వనుఖం లభ స్వ. ఇతి. త దను జాతి 

సృరత్వ మవి తయా రన్వగృహ్లల్ . తస్తాన్మ గాళబన్ధనం న కరణీయం 

త్వయా.” ఇతి. సాఒవీ భర్తృదారికా తద్వచనాక ,ర్హ నాభిజ్ఞాతస్వపు రాతేన 

జననవృత్తానా, నూన మయం మత్సా)ణవల్ల భ, ఇతి మనసి జానతీ కాగ 

పల్ల వితమానసా సమన్లహాస మవ్రూచత్ “సౌమ్య, వురా శాబ్బో యజ్ఞ 

నతీసం దేశపరిపాలనాయ తథాపిథం హంసబన్సన మకార్షీత్ , తథాహి, 

ల్ో పగ్తితా అవ్ దాశీణ్యే నాకార్యం కుర్వ స్తి.] ఇతి. క న్యాకువూ రా 

ర్ 



కళ దకశకుమారచరితమ్, పూక్యపీకికా, 

చేవ మన్యోన్యపురాతనజ న ననామధేయే పరిచి తే పరస్పర జ్ఞానాయ సాభిజ్ఞ 

ముక ఏ, మనోజ రాగపూణ౯మానసౌ బభూవతుః, 

తసి న్నవసానే మాలవేన్తుమహిపీ. పరిజనపరివృతా దుహితృ 

శీలీవిలోకనాయ త్త నైన మవాప, చాల చన్తి)కా తు తాం దూరణతో విలోక్య 

ససంభ్రిమం రహాస్యనిశ్భేదభియా హ _స్తనంజ్ఞయా సుప్పోద్భ వ సేవ్యమా 

నం రాజవాహనం వృకశ్షువాటికా న్లకితగాత మకరోత్ . సా మానసార 

మహివీ. సఖభసమేతాయా దుహితు ర్నానావిధాం విహారలీలా మనుభ ని 

శేగాం స్థిత దుహితా సమన్వితా వఏిజాగారగవునా యూాద్వుకా బభూవ, 

షఘూాతీర మనుగచ్చ నవ న్లినున్దరీ “డాజహాంసకులతెలక వాజ్బయా "ల్లీ 

వనే మద స్తిక మాగతం భవన మకౌణ్ణ ఏవ విసృజ్య న మయా సముచిత 

మితి జనన్యనుగమనం కియతే తదనేన భవనృనో౭ను రాగో ఒన్యథా 

మాభూత్ ,? ఇతి మరాళ మివ కుమార ముద్దిశ్వ సముచితాలాపకలాపం 

వద్ పునః వ్రునః పరివృ త్త దీననయనా వదనం విలోకయ స్టి నిజమస్టిర 

మగాత్ , 

తత్ర చ హృదయవలభ కథా పనక్లో భాలచస్ది) కాక థితతదన్వ 

యనావముభేయా మన్మ ధాణపతనవ్యాకులమానసా విఠహ వెద నయా 

బహుళపక్షుశ శిక లేన శాూమకామా ఆహో గాదిసకలచ్యా పారం పరిహృత్య 

రహస్యమన్ది ₹ే మలయజరస ఘాళితపల్రవకునుమక ల్పితతల్పతలా య త్తతను 

లతా బభూవ తత్ర త థావిధావస్థా మనుభవ గిం మన్మ ధానలసంతే ప్తాం 

నుకుమారీం నిరీక్ష్య ఖున్నో వయస్యాగ ణః 'కాజ్బునక లశ సంచితాని హారి 

చన్దనోశీరఘనసార మిళితాని తదభిపే.కకల్పితాని సలిలాని, బిసతనును 

యాని వాసాంసి చ, నలళిసిదళమయాని తాలవృనాని చ, సంతాపహరణాని 

బహూని సంపాద్య, తస్యా శృరీర మనశ్గిశిరయత్ . తదవిశీతలోపచరణం 

సలిల మివ తప్పతేలే తేద దహన మేవ సమనా దాపిశ్చకారం కింక 

_ర్హవ్య తామూ థాం విషణ్లాం బాలచన్ది) కా విూపదున్మి లెతేన కటాత 



అవ న్పినున్తరీపరణయూా నాను పజఖ్బవోాచ్చ్వాసః. వో 

ఏకి లేన చాస్పకణాకు లేన విలోక్య నిరహానలోప్ట్ర నిశ్వాస గ్గ వితాధర యా 

నతాజ్ష్యా వె స్పగద్దదం వ్యాలాపి. “వియసఖి కామః కునుమాయుధః। 

పా బాణ ఇతి నూన మసత్య ముచ్యతే య దియ మహ మసంఖ్య రిషుఖి 

రనేన హన్వె, సఖ, చన్త్రమసం బడచానలా దవ తాప కారం మన్యే) య 

దస్కి న్నన్లణప్రవిశతి శుష్యుతి పారావారః, సతి నిర్షతే త దైవ వర్ధతే, 

దోహాకరస్య దుష్కర్మ కిం వర్ణ తే మయా? య దశేన సిజసెూ 

దర్వాః పద్యాలయాయా గెహభూత మవి కేమలం హాన్వ గే. బిఠరహానల 

సంత_ప్పహృదయస్పశ్ళేన నూన ముప్టికృతః స్వల్పీభనతి మలయానిలః. 
నవపల్ల వకల్పితతల్ప మిద మనడ్హాగ్నిశిఖాపటల మిన సంతాపం తనో 

_స్తనోతి, హరిచన్తన మవీ ఫురా నిజయస్ట్రిసాచ్షేషవదురగరద నలిపోల్బణ 

గరలసంకలిత మివ తాపయతి శరీరమ్. తస్తా దలమల మాయాసేన నీత 

లోపచా రేగా, లావణ్యజితమారో రాజకునూర ఏ వాగదజ్కా_రో మన్మ 

ధజ్య రావహర గే సో౭_పి లు మశ క్యో మూ. కిం కరోమి?” ఇతి, 

చాలశస్ట్రికా మనోజజరపరమకా స్థాం గతాం కోమలాజీం తాం 

రాజవాహనలావణ్యాథి నమానసా మనన్యశర ణా వువెే మ్యాత న్యచి న 

యత్ ‘కుమార స్ప్సత్వర మాచేతవ్రూ మయా, నో చే దేనాం స్మర 

శీయాం గతిం నెప్యలతి మోనశేగనః, త డ్రోోద్యానే కుమారో రన్నో 

న్యావలోక న వేలాయా మసమసాయక స్పమం ముక్రసాయకో౭భూత్ , 

తస్మా తు_మారానయనం నుకరమ్,' ఇతి, తతో=_వ న్పినున్ష వరత, ణాయ 

సమయోచితకళణీయచతుకం సఖీగణం నియుజ్య రాజకుమూరమన్దిర 

మవాప, పుష్ప బాణాదాణతూణీరాయమాణమానసాోః 2..నద్దతే పానయవ 

సంపర్క పరిమూనపల్ల వశయన మధిష్టితో రాజవాహనః |ప్రాణేశ్యరీ ముడ్డి 

శ్య సహ వుప్పోద్భ వేన సంలపళ్, ఆగతాం (వియవయస్యా మాలోక్య, 

“పాదమూల మ న్వేషణీయా ల తేవ బాలచస్ట్రికాఒ౭గ తే తి సంతుష్ట 

మనాః, నిటలతటమజ్జనీభవదమ్బుజ కోర కాకృతిలసదజ:లిఫుటా మితోనివ్నీ, 



వీ౬ దశకువూరచ6తమ్, పూర్యపీ థి-కో, 

చేతి నిర్షిససముచితాసనానీనా మవ న్తినున్లర్మీచేషితం సకర్పూరం తా 
మూలం వినయేన దదళీం తాం |కాన్తవృత్తా న మపృచ్చత్ _ తయా 

సవినయ మభాణి “జేవ, |క్రీడావచే భవదాలోకనకాల మారభ్య మ క్ష 

థమధ్యమానా సుష్పుతల్బాదిషు తాపశ మన మలబ్ధవశీ వావ నే నోన్నత 

తరుసల మలభ్యం త్యదుం స్థృలాలిజ్ఞన సౌఖ్యం సాలే రా లిఫ్సు వ్వా 

స్వయ మేవ పత్రికా మాలిఖ్య వల్లభా యెనా మర్చ మేతి మాం 

నియు కవీ,” ఇతి, రాజకుమారః ప త్రికాం తా మాదాయ పపార. 

నుభగకునుమనుకుమారం 

జగదనవద్యం విలోక్య తే రూపమ్ 

మమ మానస మభిలపతి 

త్వాం చిత్తం కుకు తధా మృదులమ్. 

ఇతి పఠిత్వా సాదర ముభాపత “సఖ, ఛాయాన న్గా మనువ ర్త 

మానస్య ఫుప్పోద్భవస్య వల్ల ణా త్య మేవ తస్యా మృగీదృశో బహిశ్చరాః 
(ప్రాణా ఇవ వర్తనే. త్వచ్చాతుర్య మస్వ్యాం కియాయా మాలవాల 

మభూత్ , త దఖిలం కరిష్యామి. నతౌజ్ష్యా మన్మనఃకా కన్య నూఖ్యాతమ్, 

యదా శేలీవనే కురజనయనాలోచనపథ మపతం, తడై. వాపహృతమదీ 

యమానసా సౌ స్వం మస్టిర మగాత్ . సా స్వచేతసో మాధుర్య కా9న్యే 

స్వయ మేవ జానాతి. దుస్కురః కన్యా _న్వస్రుర పవేశి, తదనురూప 

ముసాయ ముపపాద్య, శః పరశ్యో వొ నతాజీం సబ్దబింమేే, మదు 

దన మేవ మాఖ్యాయ నిరీషకుమనుకుమారాయా యథా శరీరబాభథా 

న జాయీత, తథావిధ ముపాయ మాచ నే తి, చాలచస్ట్రకా తస్య 

(ప్రేమగర్భితం వచన మాక ణ్యా౯ సంతు పా క న్యావుర మగచ్చతీ , 

రాజవాహనోఒవి యత వల్ల భావలోక ననుఖ మలభ్యత త 

దుద్యానం విరహవినోదాయ వుప్పోద్భృవసమస్యితో జగామ, తత 

చళోరలోచనాపచితపల్ల వకుసుమనికురమ్బం మహీరుహసమూహం, శర 



అవ వినునరీపరీణ యో నొవు పజ్బువెరాచ్చా దస, 32 

దిన్దుముఖ్యా మన్యధారాధనస్థానం చ, నతాజ్రీపదప బ్మే.చిహ్నితం శీతలం 

సెకతతలం చ, నుదతీభు కము క్షం మాధఏలతామణ్ఞపా _నరస్థం పల్ల 

తల్పం చ, విలోకయ౯, లలనాతిలకవిలోక న వెళాజనితా౯ విశేషూ౯ 

స్యారంస్తారం, మన్తమారుతకమ్సితా న్యుపవ ననూత నపల్ల వాసి మదనాగ్నీ 

శిఖా ఇన చకిశో దర్శందర్శం, మనోజకర్రేజపానా మివ కో కిలకీరమభు 

కరాగాం క్యణితాని (ావం శావం, పూరప్కాచేణ క్వచి ద ప్యవ 

స్థాతు మసహిష్షుః పరిబభామ,. 

తసి న్నవసశే ధరణనుర ఏకః సూకత్షుచ్చితసివసనః న్ఫురన్మణి 

కుణ్ణలమణ్రి తో ముణ్ణోిత మ సకమాణవసమేత శృతుర వేపమనోరమో 

యదృచ్చయా సమాగలేః సమ న్లతో=_భ్యుల్ల స త్తేజోమణ్జాలం రాజ 

వాహన మాశీ ర్యాదపూర్వకం దదర్శ. "రాజా సాదరం “కో భవా? 

క స్యాం వ ద్వాయాం నివ్రుణః*” ఇతి తం షపచ్చ. స చ “విజ్యేశ్వర 

నాముభేయో2 పా, - మెన్ష్రుజాలికవిజ్యాకోవిదో , విఏధ దేశే షు రాజ 

మనోరజ్హై నాయ భమ౯, కోజ్జయినీ మ డ్వాగతో=న్ని ఎ" ఇతి శశంస. 

వున రవి రాజవాహనం సమ్య గాలోక్య “అస్యాం లీలావనౌ పాణ్ణు 

రతానిమి త్తం కిమ్ ?' ఇతి సాభి పాయం విహ న్యా౭ఒ-పృచ్చత్. | స్రపోద్భవ 

౫ ఎని జాలికే సెజ కార్యక ర ణం తర్క_య న్నేవ మూద 1ేణ బభాషే: 

“నను సతాం సఖ్య స్యాఖభాపణపూర్వత యా చిరం కుచిఠభావణో 

భవా నస్తాకం (వీయవయస్యోో జాతః, సుహృదా మకధనియం కి మసి? 

నీవ నే ఒ-స్మి౯ వస న్హమాహారా చాత్స వాయ సమాగతాయా వూళ 

వేన్త్దనుతాయా రాజనన్తన స్వాస చాక స్తికసందర్శనె =-నోన్యాను 

'రాగాతిశేక స్పమజాయతే, తతః సంతతస మ్ళోగ సిద్యుపాయాభా వే నా 

సా పీదృళీ మవస్థా మనుభవత్.? ఇతి, ఏద్యేశ్వరో లజ్ఞాభిరామం రాజ 

కుమారముఖ మభఖభినీత్షు విరచితమన్లహాసో వ్యాజహార “దేవ, భవ 

దనుచచే మయి తిష్టతి, తవ కార్య మసాధ్యం కి మ స్తేశ అహ మిన 



రం దశకువూరచ!౭గమ్, పూర్వవీలికో, 

జాలవిద్యయా మాల వేన్ష్రం మోహయః పౌరజనసవమతు, మేవతత్తన 

యాపరిణయం రచయిత్యా కన్యా వ్వవుర్మప వేశం కరిష్యామి. వృతా న 

వ్ రాజకన్యాయె సఖీముఖేన పూర్య మేట కథయితవ్యః' ఇతి సంతు 

ప్టమనా మహీపతి రనిమి త్తం మి త్తం _పకటీకృతకృ త్రిమ్మ క్రియాపాటవం 

విపలమృ కృ విమ వేము సహజసౌహోర్ష వేదినం తం విజ్యేశ్యరం సబహూు 

మానం విససర్హ, 

అధ శాజవాహనో విజ్యేశ్యరస్య |క్రియాపాటవేన ఫలిత మివ 

మనోరథం మన్యమానః; పుస్వోద్భ వేన సహా స్వమన్తిర ముపేత్య, సాదరం 

చాలచన్ది?కాముఖేన నిజవల్ల భాయె మహీనుర। కియమాణం సంగమో 

పాయం 'వేదయిత్యా, కౌ తు-కాక్ళష హృదయః కధ మిమాం తపా౧ 

తుసషయా మోతి చి నయ న్నతిష్టుత , పశేద్యుః (పథా తే ఏచ్వేశ్యరో రస 

భావ గీతి రీతి గతి చతుర స్తాదృ తేన మహతా నిజపరిజనేన సహా రాజ 

భననద్యారా్తి నక్ష ర తావా?కనివేడితనిజవృత్తా న స్సహ సోవ 

గమ్య సపణామ “మైన్త్రజూలిక స్పమాగత' ఇతి గావారికె ర్వ్జ్జావి లేన 

తదర్శనకుణూహలావి స్పై న సముత్పుశావరోధజనసహి తేన వ మాల వేస్పేణ 

సమాహూయనూన, క్యా నరం (ప ఐశ్య, సవినయ నూళిపం దత్తా, 

అననులే, పరిజనతాడ్యమా నెషు వాద్యెషు నదత్సు, గాయనీవు ముద 

కలకోకీలామనులధ్యనివు సమధిక రాగ రష్షాత సామాజకమనోవృ త్తి తెము , 

వీళ్ళ కాభగమణేన సపరివారం పివృఢం ఖభాామయకళ్, ముకుళితనయ నః 

కుణ మతిష్టత్ . తదను విషమం విపు ముల్చణం నమః ఫణాలంకరణ 

రత్న కాజి సిరాజితే రాజమస్తి రాభోగా భోగినో భయం సంజనయనో 

నిశ్చేరుః. గృథా) శ్చ బహవ స్తుణ్ణై రహిపతీ నాదాయ దివి సముచర౯. 

తతో గజనా నరసింహస్య హిరణ్యకశిపో దై౯ ల్వేశ్వరస్య విదారణ 

మభినియ మహోశ్చ ర్యాస్వితం రాజాన వముభాపత “రాజా అవసాన 

సమయే భవతా శుభసూచకం దము ముచితమ్, తతః కల్యాణపర 



అవ నిసునరీపరిణయూ నావు పఖ్బ్పమోచ్చా (సః, క్రినా ఎ దె 

వ్పురావాప్రయే భవదాత్యజాకారాయా _స్తరుణ్యా నిఖలలకుణో పేతస్య 

రాజనన్లనస్య వివాహః కార్య” ఇతి, తదవలోకనకుతళూహ లేన మహీ 

పాలే నాఒనుడ్దాత స సంకల్పితార్థ సిద్ది సంభావన సముత్ఫుల్ల వదనః 

సకలమోహజనక వమష్ణోనం లోచనరఠరా ర్న వేవ్య పరితో వ్యలోక యత్ . 

సశ్వేషు త దైన్త్రజాలిక మేన క ర్మేతి త దద్భుతం పశ్యత్పు, రాగపల్ల 

ఏితహృదయేన రాజవాహనేన పూర్వసం శేత సమాగతా మనేక భూప. 

అభూమీతాద్లీ మవ నిను న్తరీం వె వాహికమ నృత నునె సుణ్వే నాగ్నిం 

సాకీ కృత్య టా త త. [క్రియావసానే సతి, “ఇన్ష)డాలస్రురుషాః 
సర్వే గచ్చన్తు భవన్తి ఇతి ద్విజన్మ నోట రుచ్యమానే సక్వే మాయా 

మానవా యధాయధ మన్తర్భావం గతాః. రాజవాహనో౭వీ పూర్య 

సంకల్సి తేన గూఢోపాయచాతుశ్వే శై నజాలికవురుపవ తృ న్యావురం 
(పవివేశ, మాల వేసవి త చద్భుతం మన్యమాన స్తస్మై చాడబాయ 

(పచురతేరం ధనం దత్వా, “విద్యెశ్వర, త్య మిదాసీం సాధ యే' కి తం 

విసృజ్య, సయ మ సర రర జగామ. తత్రో=_న స్తినున్లరీ | వియసహరీపరి 

వారవలభోపేతా సున్లరీమన్తిరం యయా. ఏవం డె నమానుషబలేన మనో 

రథ సాఫల్య ముపేశో రాజవాహానః సరసమధురచేష్టాభి శృనై శృనై. 

హాకారిణలోచనాయా లజ్జా మపనయ౯ రెపహాూవి సమృ ముపజనయక౯ 

సంలాపే తేదనులాపకీయూస.పానలోలుభ న్చతచ్చితం చిత్తహారిణం 

చతుర్తశ భువనవృత్తా నం |(శావయామాస, 

ఇతి శీమజాచార్యమహోకవిదణ్ణేనః కృత” దశ కుమవూరచరి తే 

పూర్యపీరి కాయా మవ న్తినున్తరీపరిణయో నామ 

పణమ కాన సిసి, 

ఖతి పూర్వీ లక, 



దళరకువూరచారితక్, 

"రాజవాహనచరితం నావు మానా గాః 

ఎత వీడాిదాా- 

(శ్రుత్వా తు భువననృత్తా న్న ముత్తమాబ్దనా విస్మయవికసితా శీ. 
సస్మిత మివ మఫాపత! “దయిత, త్వత్ప్రసాదా దద్య మే చరితార్థా 

(శో.తవృ తః ) అద్య మే మనసి తమోపహ స్త నయా దత్తో జాన 
(పదీపః ) పక మిచాసిం త్వత్చాదపదప౭చర్యా ఫలమ్, అస్య చ త 

త్పసాదస్య కి ముపకృత్య (పత్యుపకృత వతీ ఛవేయమ్, అభవదీయం 
ఖా నైవ కించి నంబి, అథవా జై వా న్యావీ జనస్య క్వ చి 

త్ప్రభుత్వమ్, అశక్యం హి మదిచ్చయా వినా సరస్వతీముఖగహణో 
చ్చేపణీకృతో దశనచ్చద ఏష చుమృయితుమ్, అమ్బుజాసనా స్తనత 
టోపభు కృ మురస్థ సలం వైత డాలిబ్దయితుమ్, ” ఇతి, తతః ద్రియోరసి 

(పావృ డివ నభ న్యుపా స్తే గురుపయోాధరమణ్జాలా | పౌఢకన్లలీముకుళ 
మివ రూఢ రాగరూవితం చక్షూ రుల్హాసయ ని బర్భిబర్హావ)ఏడమ్బి నా 

కునుమచన్లక శాశేణ మధుకరకులన్యాకులేన శిక్లకలాెపీన స్ఫురదరు 

కిరణ శేసరకరాళం కదమ్బముకుళ మివ క్షాన్త స్యాధరమణి మధీర 
మాచుచుమ, త దారమృస్సురితయా చ రాగవృత్వా భూాయోభాయః 

(పావర్త తాతిమా|తచి తోపచారశీఫరో రత్మిపబన్థః. (పను ప్రయో ను 

తయోః స్వ వీసగుణనిగడితపాదో జరఠః క్రి జాలపాదః (పత్యదృ 

కలే, (పత్యబుభ్యేతాం చోథా, 

అథ తస్య రాజకుమారస్య కమలయుగ ళం సశిక్రిరణరజ్జు దా 

మభి న్ఫైహీత మివ రజత శృష్ధలోపగూఢం చరణయుగళ మూాసీల్ . ఉపల 



కనాజవాహనచరితం నావు (పథ మోచ్చాాసః. రోం 

ఖ్యెవ చ కి మేత ది త్యతిపర్మి కాసవిహ్యలా ము కకళ్ణా మాచ్మకన్త "రాజ 
కన్యా. యేన త త్సకల మేవ రాజకన్యాన్త పుర మగ్నిపరీత మివ విశా 

-వోపసాత మివ వేసమాన మనిరుహ్యామాణగహస్యరతమూసమయ మవసి 

తలవి పవిథ్యమానగ్మాత మా కన్తవిదీర్యమాణకా మ శుసో)తో=_వగుక్ణి 

తకపోలతల వమూాకులీబభూవ. తుములే చాస్మి న్న నియ_స్తిత ప్రవేశాః 

కిం కి మితి సహ సోపసృత్యే వివిశు ర _స్పరగంక్ కాః ప్ర్రరుపాః దద శ్చ 

తదవస్థం "రాజకుమూతమ్, తదనుఖావసిరుగ్గన్మిగ మ ాఖ్యా: ను లే సద్య 

వవ త్ర మర్గం చజ్జవర్మ శ్రే ని వేదయాంచ కుః, 

సోకని కోపా చాగత్య నిర్లహ న్నివ దహనగర్భయా దృశా 

నిశ మ్యోత్సన్నపత్య భిజ్ఞ ః “కతంసఏ వె మదనుజమరణనిమి తృభూ 

తాయాః పాపాయా బాలచన్ది) కాయాః పత తు రత్యభినివ్వి ప్ తృదర్పస్య 

వె చెశికవణక్పు తస్య స్రప్పోద్భవస్య మితమ్! రూపము తః కలాభిమానీ 

నైకవిధ విపలమ్మోపాయ పాట వావక్టిత మూఢ పౌరజ నాధ్యారోవీత 

వితధ చేవతానుభావః కపటధర్మ కఇ్బుకో నిగూఢ పాపళీల శ్చపలో [బా 

హ్మణబువః! కథ మి వైన మనురక్తా మాదృశే ప్యవీ ఫుకుప.సింహేషు 

సావమానా పా సేయ మవన్సినున్షరీ! పశ్యతు పతి మ దైవ శూలా 

వతంసిత మియ మనార్యశీలా కులపాంసనీ, ” ఇతి సిర్భ ర్భ్సయ౯ భీహ 
ణభుకుటిదూపషితలలాటః కాల ఇవ కాలలేోహదణ్లికర్క- శేన బాహు 

దణ నావలమ్మ షి హస్తా మ్బుజే శేఖామ్నుజర థాద్రలాఖ్బనే రాజవు త్తం 

సరభస మాచకర్గ. స తు స్వభావథిరః సర్వ్యపౌరుపాతిభూమిః సహిమ్హు 

నేక పతి క్రియాం దై ఏ మేవ తా మాపద మవథధార్య; “స్మ త తస్యా హంస 

గామిసి, హూంసకథాయాః; సహస్వ వాను, వమాసద్యయమ్, ' ఇతి పాణ 

పరిత్యాగరాగిణిం [పాణసమాం సమాశ్యాస్య, రివువశ్య తా మయాసీత్ , 

అధ ఏవిదితవారా వానా మహాదేసేమాలవేన్షై?) జామాతర నూ 

కారపక్షపాతినా చాత్శత్యాగోపన్యా సే నారిణా జిఘాంస్యమానం రరత్న 
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ర దశకుమారచరితమ్, 

తు. న శేకతు న్తుత మ ప్రభుత్వా దుకారయితు మాపదః, స కిల 

చగ్జాశీల శృణ్ణవ రా సర్వ మిద ముద నజాతం రాజ రాజగిరౌా తపస్య తే 

దర్పసారాయ సందిశ్య; సర్వ మేవ వుష్పోద్భ వకుటుమ్మక ౦ సర్యస్వహరణ 

పూర్వకం సద్య వవ బన్లనే వీప్వ్వా, కృత్వా చ రాజవాహనం రాజకేస 

రిక్రిశోరక మివ దారుపక్షోర నిబద్దం, వరో. జభథాల లీన చూడామణి (పథావ 

వివీ ప్త యుత్పిపాసాదిఖేదం చ త మవధూతదుహితృపాాధ౯న స్యాజ 

"రాజ స్యోవ్లరణా యాడ? నభియాస్య న్ననన్యవిశ్వాసా న్నినాయ; రురోధ 

చ బలభరద తకమ్పు శ్సృమ్నామ్. చమేశ్వరో౭-వి సింహవర్తా సింహ 

ఇ వాసహ్యప్మికమః పా)కారం ఛేదయిక్యా, మహతా బలసముదాయేన 

నిర్లత్వ, సం పపాత దూత వఐాతాహూతానాం సాహాయ్యదానా యాతిస 

త్యరం (పాపతతాం వరాపలీనా మచిరకాలథావి న్యవి సన్ని ధా వదత్తా 

చేతు స్పాతూ ది వావలేపో వవుష్తా నక్షుమాపరీతః |పతిబలం |పతిజ 

(గాబా. జగృహే చ మహతి సంపరాయే శీణసకల్పసె న్యమణ్ణాలః (ప్రచా 
(పహరణక త భిన్న మరా సింహవర్హా కరిణః కరిణ మవళ్లు త్యాతిమానుప, 

(పాణబలేన చజ్ఞావర్యణా. స చ తద్దుహిత ర్యవమ్బాలి కాయా మబలారత్న 

సమాఖ్యాతాయా మతిమా, తాభిలాపః పాణై నైనం న వ్వయూయుజత్ | 

అవి త్వనీనయ దపనీతా శెపశల్య మనల్పసన్లో బన్గనగృహమ్. అజీగణ 

చ్చ గణకసంమై క దై ఏవ తుషానసానే వివాహసీయా నాజమహి తతి, 
కృత కౌతుకమజ ₹ చ తసి న్నక వీడ్లైచలా త్సతినివృ లీ స్ట 

జజ్లో నామ జర్జ్కరికః (పభవతో దర్పసారస్య (పతిసందెశ మా వేద 

యత్. “అయి మూఢ, కి మసి కన్యాస్రురదూషశే=.వి క శ్లితక్ర 
పావసరః? స్థవిర స్పరాజా జరావలు ప్రమానావమానచిత్వ* దుశ్చరితదు 
హితృపతుపాతీ య చేవ కించి త్సగలపతి త్వయా౭_పి కిం త దనుమత్యా 

స్థాతవ్యమ్ గ అపిలమ్బిత మేవ తస్య కామోన్మ త్తస్య చితవధవా ర్రాపే 

పుణేన |శ్రవణోత్స వై2.స్తాకం విధేయః, సా చ దుష్టకన్యా సహాను జేన 



రోజవోహనచరితం నామ న ఠి 

కీ రిసాేణ నిగళీతచరణా చారశే నిరోద్దవ్యా, ” ఇతి, త చ్చాకర్ట్య 
(1 (పాత “రేవ రాజఛభవనద్యా ₹ స దువాత్మా క న్యావురదూపకః సన్ని 

ధాపయితేవ్యః చణ్జాపోతక శ్చ మాతేజ్లపతి రుచితకల్పనోపపన్న స్త ఆన 

ముపస్థాపనియః, కృతే వివాహకృత్వ్య కల యాహ మేవ త మనార్యం 

తస్య హా స్తినః కృత్యా (కీడనకం, తదధితలూథ ఏన గత్వా, శతు్రుసాహాయ్య 

కాయ (పత్యాసీదతో రాజన్యకస్య సకోశవాహన స్యావగసాణం కరి 

పా మో” తి పాశ ౧౯ చరా నవేతూఇ్బు కే. నిన్యే చాసా వహ న్యన్యస్మి, 

న్నున్మిష తే నోపో-రాగే, రాజవు ay రాజాద్దణం రశ్నీ ఖః ఇ ఉపతస్థా చ 

శురితగణ శ్చృణపోతః, తుశేచ తసి aes తవజీంయుగలం joe 
యు డ్ ఆశీ ఖె/ 

శృష్టలయా. సా చైనం చన్ద్ర రేఖ చృది: కాచి దప్పరోరూవిణి భూత్యా 

[పదవీ బీకృత్య (పాక్షాలి రల . 

చెనవ, దీయతా మన్ముగహార్ష్రం చిత్త తమ్ అహ మనసి సోమరశ్శానం 

భవా సురతమదజ్జరీ నామ నురసున్లరి. తస్యా మే నభసి నశినలుస్ధమన్ధాకల 

హాంసానుబక్డన కాయా సన్ని వారణమే భవిచ్చిన్న విగళితా హకయకప్టి 

రా జాతు సామవ సే సరసి మన్లోద కే మగ్నోన న్మగ్నస్య ముహ క 

ర్యార్క-క్లేయస్య ము ను స్తే మణికిరణద్యిగుణితపలిత మపతత్ . పాతిత శ్చ 

కోవితేన తేన మయి శాప. పా ఛజస్వ లోపహాజాతి మజాతృదెత న్యా 

సతీ" తి. స వునః పసాద్యమాన _స్త్యత్చాదపద్మద్యయస్య మాసద్యయ 

మతం సంచానతా మేత్య ని స్తరణేయా మమా మాపద మపకి కీ.ణశ 

_క్రిత్యం చ పక్కస్ట్రియాణా మకల్పయత్ . అనేన చ పాష్మనా రజతే శృష్ధి 

లీభూతాం మా మైమ్యూకస్య రాజ్ఞో వేగవతః పొత్త) ప్రశ మానస 
వేగస్వ ఏర శేఖరో నామ విద్యాథరః శంకరగిరా సమధ్యగమత్ . అత్మ 

సాత్కుతా చ తే నాహ మాసమ్, అ థాసా విత పయు కృ వె నర్వ 

మానే విద్యాధరచకవ_ర్తిని వత్స రాజవంశే వర్గ వరనే నరవాహనద లే విరసా 

శయః, తదపకారకత్షేమో౭ఒయ మితి తప పస్యత. దర్పసాచేణ సమసృజ్యత, 



రోల దగ కుమారచరితమ్, 

ప్రత్మిశుతం చ తే నామ్మై స్వస్వను*రవ న్పినున్షర్యాః ప్రదానమ్. అన్యదా 
తు వియతి వ్యవ తౌయమానచస్టి కే మనోరధ ప్రియతమా మవ న్తిసున్లరీం 

దిదృకు రవశేస్ట్రియ స్తదిన్లమన్తిరద్యుతి కుహూరీఫుర ముపాసరత్ , అ న 

రర శ్చ తిరస్క-రిణ్యా విద్యయా, కౌం తదా త్వదజ్షో పాశ యాం నుప 

గా తీం, తిభువ నసర్రయా|తాసంహోరసం శితాభిః కథాభి రమృతస్యన్దిని భిః 

(పత్యానీయమానరాగపూ రాం, న్యరూపయ త్ , సపకుపిణో౭_పి త్యదను 

భావ్యపతిబద్దస్మగహా న రాధ్యవసాయః, సమాలి క్రేతేేతర మత్య న్గృనుఖ 

(పన్తుప్తయో ర్యువయో, మై ౯వదళ్గ"త్పాహః పాజ్టులోహశ ్ రఫ్టలాత్మనా 
మయా పాదపదయో ర్యుగలం తవ సిగళయిత్యా, సరోపరభస మపా 

సరత్ , అవసిత శ్చ మ మాద్య శాప్క స్త చ్చ మాసద్యయం తవ పార 

త_న్హ్యగమ్. (పసీ చేడానీం కిం కరవా ణీ” తి పణిపతన్సీం వార్త యా౭ఒ_ 

నయా మత్పాాణసమానాం సనూశ్యాస యేతి వ్యాదిశ్వ ఏససర్ణ. 

తసి న్నేవ కుణాన్సరే “హతో హత శ్చణ్ణవర్యా సింహవర్యదు 
కోకు రమ్వాలికాయాః పాణిస్పర్భగాగ|పసారి తే చాహుదర్డా ఏవ బువ 

దనలమ్బ క సరభస మాకృస్యు శే నావి దుహ్క-రకర్మకారిణా తేస్క_శే 

ణైశకే నైవ నఖర్మపహాశేణ, రాజమస్లిరో ద్లేశం చ శవశతవయ మాపా 

దయ న్నచకితగతి రసౌ విహరతి.” ఇతి వాచః సమభవ౯, (శ్రుత్వా చెత 

త్ర మేవ మత్తహాస్తిన ముదస్తాధోరణో రాజవుత్తో 2 ధిరుహ్యూ రంహా 

సోత్తమేన రాజభవన మభ్యవ రత, _స్పమ్మేరము రభ సావభూత పత్తి 

దత్త వత్తా చ (పవిశ్య వేశ్యాభ్య నర మదభాభ్రనిర్హ పగవి్భా శేణ 

స్వే తాభ్యధాత్ . “క స్ప మహావుకుషో య నైతన్యానుపమాతదు 

పష్క-రం మహ త్క_ రానుస్థితమ్! ఆగచ్చతు స, మయా స హేవుం మత్త 

హ స్పిన మారోహతు, అభయ మేవ తస్య మదుపకళ్థువ ర్రినో చేవదానవై 

రవి పగృష్ణోన స్య.” ఇత్యవదత్ , నిశ మ్యైవ౦ స వుమా నుపోఢహజపో౯ 

నిగణలత్య కృతాజ్హులి ర్మాకమ్య సంజ్ఞాకుఖ్చితం కుష్బరగ్నాత్ర, మస్పక్త మధ్య 



రాజనాహానచకరితేం నావు (పధమోచ్చా (సః, SA 

కుకుత్ . ఆరోవహాన మే వెనం నిర్భర స్ట హర్దోత్సుల్ల దః “అయే ! 
జాన ౬. కం ర ౧ా కలు 

ప్రీయసఖో౭. య మపహారవ రా. ఇతి పశ్చా న్ని పీదత్రో ఒస్య చాహుదణ్ణా 

యుగళ ముభయభుజమూల పవేశిత మృశేఒవలమ్బ్యు స్వ మద్ద మాలిద్రి 

యావాస,స్వయం చ పృష్ట తో వలతాభ్యాం భుజాభ్యాం పర్య వేష యత్, 

తల్ల శోపసంహృతాలిబ్రనవ్యతికర శ్చాపహాోర వర్త చాపచక్ర కణప కర్ప 

ణ (పాస పట్టస ముసల శోవము రాది ప్రహరణజాల ముపయుక్షానో బలా 

వలిపా న్ప్రతిబలవీరా నృహు పకారయాధినః పరిక్నీపతః కీ తౌ విచిశ్నేప 

తేన చాచాను త్త దవి మన్య మన్యేన సమ నణో=_భిముఖ మభిథా 

వతా బలనికాయేన పరివ్నీ ప్లమ్, 

అనన్వరం చ కళ్ళి తృర్గి కారగారః కురువిన్షసవర్థ్యకు నలః కమ 

లకోవములపాశణిసాదః క ౯౯ చుమ్బిదుగ్గధవ ళన్నిగనిలలోచ నః క టితటసెఏిష్ట 

రత్న నఖరః పట్టవివసనః కృశాకృకోదరోరస్థ ఎలః కృతహ_స్తతయా రివుకుల 

మిషువ రై ఆాభివర్ష౯, పా దాద్రుష్టనిష్టురావఘృషప్టకణ౯మూలేన (పజ 

వినా గ జేన సన్నికృష్యు, పూర్యోపదేశ పత్యయా దయ మేవ స చనా 

రాజవాహన ఇతి కృతాజ్ణలిః (పణ మ్యాూపహారనమ౯ణి నివిష్టదృష్టై 

రాచష, “త్యదాది సేన మా చేణ సస్ని పాతిత మేత దజ్జరాజనాహాయ్య 
A) రి ౧ ౧ వ్ 

జానా 'యోపస్థితం రాజన్యక మ్, అరిబలం చ విహత విధ్య స్తం ద్ర) బొల 

హార్యశ త్రం వర్తతే. కి మన్య త్కృత్యమ్?' ఇతి. హృష్ట ను వ్యాజహో 

రాపహారవరా “దవ, దృష్టదానే నానుగృహ్యూతా మయ మాజ్ఞాక రః, 

సో౭ఒయ మ ప్యహ మే వామునా రూపేణ ధనమ్న్మి తాఖ్యాయా చా న్వరి 

5 న 5 జ గి జర స్ట్ 5 మ న్త్వవ్వః, సవ వాద్య సిర్షమయ్య బసనో దజ్జ్దరాజమ్,అపవర్డితేం కోన 

వాహన మేకీకృత , అస దహ ఆఅ మవోమునా సహ రాజన్య కే నిశా నే ని ్యారలి” నీ = 25 
నుఖోపపిష్టు మిహ దేవ ముపతిష్టతు యది న దోహః.” ఇతి. చేవోజఒవీ 

యథా శ్రే రోచత ఇతి త మాభాష్య గత్యా చ తన్ని ర్షిప్టేన మా న్రేణ 

నగరా దృహి రతివుహాతో రోహిణ దువస్య కస్య చి నూ లే శామూావ 



ళో దకగకుమార చకితమ్. 

దాతుక తే గడ్జాతరిబ్దపవనపాతేశీతలే తలే ద్యిరదా దవతతార, [ప్రథమ 

సమవలీచ్తే నాపహారవర్యణా చ స్యహ స్తసత్యరసమికృ తే మాతజ ఇవ 
౯9 శీ జాల ౧ 

సృటికమయ ఇన భాగీరథీస్రలినమణాలే నుఖం నిషసాద, 

తథా నిషక్ణా ఇ తే ముపహోరవ ర్యార్థపాల [ప్రమతి మి_త్త్ర్రగు ప్త 

మన్తుగుప్త విశుకె, ర థిలేన చ (పహారనర్శణా, కాళీభర్తాం చ 

కామపాలేన, చమేశ్వచేణ సింహవర్శణా స హూూాపాగత్య్వ థన 

మి తః | పణిపపాత, 'దేవో2_వీ హర్టావిద్ద మభ్యుస్థితః “కధం సమస ఏష 

మి_త్తగిగణ స్పమాగతః ! కో నా మాయ మభ్యుదయః,” ఇతి కృతయ 

థోచిశోపచాశరా నుక్సీ డితతరం పరిచేభే. కాళపతిమైథలాద్రరాజూం ER 

నుహృన్ని వేదతా౯ పీత్ఫేవ దపశ్యత్ క్ శ్చ హర్ష కన్సితపలితం సరభసో 

పగూఢః పర మభిననన్ల. తతః _పవృత్తాను పతికథాను (వియవయస్యగ 

గానుయు క్తః స్వస్య చ సోమద త్తఫప్రుప్పోద్భవ యో శ్చ చరిత మనువర్హ్ల 

నుహృదా మవి వృతా _న్లంకమేణ (శోతుంకృతపసాన సాం శ్చ తదు 

కా వన్వయు జ... తేషు (సధమః (పాహ న కి లాపహారవర్హా, 

ఇతి (శీమదాచార్యమహాకవఏిదశ్ణినః కృతౌ దశకుమూరచరితే 

రాజచవాహాన చరితం నావు 

(పథమ ఛా ్వ్సః 



అపహారవర్మ్శ చరితం నామ ద్విల'యోచ్య్యాసః. 

న A 2 కాలా 

చేవ, త్వయి తదావలీ 3 ద్విజోపకారా యానుర వివరం, త్యద న్వే 

పుణపసృలే చ మిత్తగణ్వే అహ మపి మహీ మట, న్న శ్లేష గజ్రాతకు 
బహో శ్పమ్నాయాః కశ్చి దస్పి తహ పభ వూత్సన్న దివ్యచశు రకిచి 

ర్నామ మహర్షి తి కుతశ్చి త్సంలపతో జనసమాజా దుపలభ్య, అముతో 

బుభుత్సు _స్త్యద్దతిం త ము దేశ మగమమ్ న్యశామయం చ తసి న్నా 

(శ్రమే కస్యచి చ్చూత పోతక స్వ వ్యాయాయాం కమ స్యుద్విగ్న వర్షం కా 

సమ్, అమునా వాతిథివ మపచరితః క్షుణం ప ఫా నః కాసా భగవా 

న్య రీ-చిః* తస్యా దహ ముపలిస్సుః _పసజ్న పోషితస్య సుహృదో గతిమ్; 

అశ్చర్యడ్ఞానని్ భవా పూస వముహర్చ ర్థహ్యం వి కుతః, * జ త్యవాది 

షమ్, అ ధాసా వుస్న మాయతం చ నిశ స్యాశశంసే, 

అసీ కాదృశో ముని రస్మి స్నాశమే త మేకదా కామమ. రీ 

నా మాజ్తప్రుర్య వతంసన్ధా నయా వారయువటి ర శుబిన్లుతా రకితపయో 
౧ mp దె 

ధరా సని శ్వేద మభ్యేత్వ క్ర రశిఖర్లా స్తే ర్షభూమి రభ్యవస్దిష్ట. తస్మి న్నేవ 

చ కణే మాతృపముఖ _స్తద్దాసినర్ల స్పానుకోశ మన్నుపథావిత స్త 

క) వావిచ్చిన్న పాత మపతత్ , స కిల కృపాళు స్తం జన మా ద౯యా 

గ రాఒ౭ శా న్యా_క్రికారణం కాం గణికా మప చ్చత్. సాతు సీ 

డేవ సవిపా చేవ సగార వేవ చాబవీత్ . * భగవ౯, ఐహికస్య సుఖస్య 

ఛాజనం జనోఒయ మాముమ్మ్ కాయ శ్రో(వనీయా యా ర్తాభ్యుపప 

_క్రివి తయో క్ గ వత్పాల యూ మూక౭కాలం శరణ మభ పపన్న జ ఇలి, 

స్యా ను జన న్యుదక్టాలిః పలిత శారశిఖళ్లుబన్ల స్పృష్టము_క్ర భూమి 

రభాషత, 

భగ వక్, అస్యాం మే దోప. మేపా వౌ దానీ పజాఎయలి, వ్ 

శ్చ మమ స్వాధికారాను స్టాపనమ్. నప హి గణికానూతు రధికారః.. 



లీ౮ దశకుమూఠచరితమ్, 

దుహితు ర్థన్మనః పభృ ల్యే వాబ్ద క్రియా తేజో బలవర్ల మేథా సంవర్గచేన 

దోపాగ్ని ధాతు సామ్యకృతా మితాహాశేణ శ రీరపోపుణమ్, అపజఖ్బునూ 

దర త్పితుర ప్వనతిదర్శ నం; జన్మదినేషు ఫుణ్వది నెషు వోత్సవ తరో 

మజళవిధిః:, అధ్యాపన మనజ్ఞ విద్యానాం సాజ్షైనాం, నృత్య గీత్ర వాద్య నా 

ట్య చి (త న్వాద్య గవత కలాను లివిజ్ఞానవచనకౌళ అషు చ సమ్యగ్వి 

నయనం, శ బహాతు సమయ విద్వాను వార్తామా(తావబోధనమ్, ఆజీన 

జానే క్రీడా కౌశ లే సజీవసిక్టీ వాను చ ద్యూతకలా స్వభ్య న్హరీక రణమ్, అభ్య 

_నరకలాను వై శ్యాసికజనా ద్యత్నేన [ప్రయోగగహణం, య్మాత్రోత్స 

వాది పా దర| పసాధితాయాః స్ఫీతపరిబన్హాయాః (పకాశనం, పసజ్ఞవత్యాం 

సజ తాడి కియాాం పూర్వసంగృహీతై 5 సెన్ కా) స్పెద్ధిలమ్భృ నం, 

దిబ్ము భష తత్తచ్చిల్పప తేక ర్యశ క పఖ్యాపనం, కారా స్తికాదిభిః కల్యా 

ఇలకుణోపఘూాహణం, వీఠమర్త విట వదూప.కై ర్భితుకే భి శ్చ నాగరికవు 

కుషసమవాయీషు రూపశీలమాభుర్వ[ పస్తావనా, యువజన మనోరథలత్ష్యు 

(వభూతాయాః (ప్రభాతతమేన శుల్కే. నావస్థాపనం, స్వత రాగాన్టా 

య త ద్భావదర్శనొ న్థాదితాయ వా జ'తిరూపవయో౭_ర్థశ కీ? "చత్యా 

గచాశీణ్యశిల్పమాధుర్యోపపన్నాయ స్వతన్లా/య (పజానమ్్స్ అధిక 

గుణా యాస్వతన్త్రాయ (పాజ్ఞతమా యాళ్చే నావి బహున్యపడేశ్తే నా 

ర్పణమ్, అస్వత_స్తైణ వా గ రంమూసాన గురుభ్య శ్ళుల్కాపహ 

రణమ్, అలా భేఒర్థస్య కామస్వీకృ లే స్వామి న్యధికరణే వా సాధనం, 

రక్షస్య హి దుహి తె)కచారిణ్నీ వతౌను స్టాపనం, నిత్వగై మి త్రిక వీతిదా 

యతయా హృతశిషఫ్టైనాం గమ్యుధనానాం చ్చితై) రుపాయై రపహర 

ణమ, అదదతా లుబ్బ పా'యేణ చ పిగ్భహ్మాసనమ్, (పతిహ స్తీ పోత్సా 

పహానేన లుబ్దస్య రాగిణా స్యాగశ _క్రిసంధుతు.ణమ్, అసారస్య వాక్సంతే 

క్షణ రోకోషకోశనై ర్షుహితృనికోధనై ర్వీీణ్'త్పాదనై రన్యాభియోా 

గ రపనూనై శాపవాహానమ్, అరై ర నర్ధ్మపతిఘాతిభి శ్చానిన్ట్యై 



అపహోరవర చరితం నావు ద్వికీయాచ్చా (నః లోగా 

రనైన రనుబద్దార్థా నర్గసంశ యా౯ నిచార్భ భూయూభూయ స్పంయో 

జన మితి. గణికాయా శ్చ గమ్యం పతి సజ్జ తేన న సజ్షః! సత్యా మవీ 

(పత న నూతు రాతృకాయా నా శాసనాలిన్భ లీ 

ఏవం స్థ్ లేఒనయా (ప్రజావతిపిహితం స్యధర్య 'ముల్ల స్స క్వచి 

దాగన్లుశే రూపమ్యాతథధ నే విపయూని స్వే నెవ ధనవ్యయేన కమ 

నూగారయూా మాసమా మత్వే వాహి. గమ్యజన న్స భూయా నర్ధ యో 

గః (పత్యాచకౌణయా=_నయా (వకోవితః, స్వకుటుమ్బకం వావసాది 

తమ్. “ఏపా కుమతి ర్నకల్యా బీతి నివారయన్వ్యాం మయి వనవాసాయ 

కోపా తనల. సా చేదయ మహోర్యసిశ్చయా సర్వ ఏహ జనో జలే) 

వానన్యగతి రనశ నేన సంస్థా స్య లే.---౩ త్యవాదీత్ 

అధ సా వారయువతి స్తేన తాపసేన * భదేే నను దుఃఖాక 

రో౭_యం వనవాస, _స్తస్య ఫల మపవర్లః స్వగ్గో వ్యా పథమ న్తు తయోః 
(పకృష్టజ్ఞానసాధ్యః “పాయో దుస్పంపాద ఏవ; ద్వితీయ స్తు సర్వ 

సె్య్టైవ నులభః కులధ రాను స్టాయినః, త దశ క్యారమ్మా దుపరమ్య 

నూకు ర తేవర్త స్వే” తి సానుకవ్పు మభిహితా. సాతు పత్యవాదీత్ . 

“యది భగవత్పాదమూల మశరణం శరణ మన్తు మమ కృపణాయాః 

హిరణ్య రతా సవ" త్యుదమనాయత, స తు ముని రనువిమృశ్య 

గణి-కామాతర మవదత్ :; “సంపతి గచ్చ గృహో౯, (పతిక్షుస్వ కానిచి 

దినాని, యావ దియం నుకుమారా నుఖోపభోగసముచితా స త్యరణ్యా 

వాసోద్యజితా భూయాభాయ శ్చాస్తాభి ర్విబోధ్యమానా (పకృతా వేవ 

స్టాస్య తి.” ఇతి, త ఛేతి తస్యాః (పతియా తే స్వజనే, సా గణికా త మృషిమ 

లఘుభ కి నాల్ ద్దమనీయవాసినీ, న్లాత్యాదృతశ రీరసంస్కా- రా, వనతీఠు 

పోత కాలవాలపూరతై, శ్లేనకార్చనకునుమోచ్చయాపచయ| పయాగె, 

5 నేక వికల్చోపహారకర భః, కామశాసనా స్ట చ గన మాల్య ధూప దీప 

నృత్య గ్త వా ద్యాదిభీః క్రయాభి, శేకా స్వే చ |త్రివర్లసం బన్ధినిభిః కాగి, 

7 



oe దకకుమూరచరితమ్, 

రఛ్యాత వాడై. శ్చానుకూమై, రల్పీయ _సెవ కాలే నాన్యరక్షోయత్ , 
వకదా చ రహసిర క్షంత ముపలత్మ్యు “మూఢః ఖలు లోక్కోయ త్సహా 

ధరో ణార్గకామా వవి గణాయతి !' ఇతి కించి దస్మయతే , “కథయ 

వాను, కీ నాంశే నార్గ కామాతిశాయీా ధర్మ స్త వాళ్ళికేతః 2 బతి 

(పేరితా మరీచినా సా లజ్ఞామన్గర మారభ తాభిధాతుమ్. 

ఇతః కిల జనా దృగవత లా లామ్! అథవా త 

దపి (పకారా_న్లరం చాసజనాను ౫ హస్య. భవతు, శూయతామ్, నను 

ధరా దృ కే ఒర్గకామయా రనుత్స త్తి కేన, తదన వేకు యెవ ధరో నివృత్తి 
నుఖ|పసూతి పాతు, రాత నః సమాథానమా త సాధ్య ED 'సోజర్గకా 

మవ వ నాత్యాయకళే, త త్ర (దర్శన పబ్బంహిత స్తు నుయ 

ఛాకదంచి దనుష్టీయమానాఛ్యాం నార్థ కామాభ్యాం చాధ్య తే, చాధి 

తో౭వి చాల్పాయాస పతిసమాహాత స్త స మవి దోషం నిర ర్య (చేయ 

సే=_ప్య నల్పాయ కల్పతే. తధా హి, వితామహాస్య తిలో తమాయా 

మభిలాషః భవానీపతే రనిపక్నీ సహ్మసదూపణం, పద్మనాభస్య పో 

శసపహా సా నవురవిహారః, (పజాపతై స్ప్వదుహిత ర్యల్మె పణయ పవృ లః; 

నచచీప లే రహల్యాజార లౌ, శ శాజ్బ_స్య గురుతల్పగమనమ్, అంశుమా 

లినో బడ వాలద్ధెనమ్, కష. కేసరకళతసమాగమః, బృహస్పతే రుత 

త్స ఫ్ర? ర్యాఖిసరణం, పరాశిరస్య దాశక న్యాదూప౯ణం, పారాశ ర్యస్య 

భాతృ దారసంగతిః, అ తే ర ఫృగీసమాగము, ఇతి. అమరాణాం చ తేషు 
ఇళ్ళు అధ జ రాల 5 తేషు కార్వే పా్యాసురవ్ పలమృనాని క నబలా న్న ధర్యఎడాా మావ 

హని ధర్మ పూలే చ మనసి నభ నీవ న జాతు రజో౭_నుషజ్య లే, 

తననే నార్భ కామా ధర్మస్య కఫఇతతమిీా మపి కలాం స్ప శల ఇతి, 

(శు బోతే దృవి. రుదీర్ల రాగవృ త్తి రభ్యధాత్ . * అయి విలా 

సిని సాధు పశ్యసి న ధర్మ స్త త్త్యదర్శినాం ఏప'యోపభఖోగే నోపరుధ్య 

త ఇతి, కిం తు జన నః (పభృ గర కామారా నలా వయం, గయా చే 



అపహాోర నర్శచరితం నామ ద్వితీ యోచ్చా నిసి నీది 

మా కింరూకౌ కింపరివారా కింఫలా పితి.'*' సా త్వవాదీత్. (1 అర్థ సావ 

దార్హన వర్తన రకుణాత కళ కృషి పాఠుపాల్య వాశీజ్య సంధి విగహాది 

పరివార, _స్తీర్మ పతిపాదనఫల శృ కామ స్తు ఏషయాతిస కృచేతసోః 

శ్తీశినమయో క్ని రతిశయనుఖస్పర్శవి శేషః; క్క పరివార ను స్తుతస్య యావ 

ద్పూ రమ్య ముజ్జి (లం వసు, ఫలం వునః పరవమూాప్లూదనం పరస్పరపిమ 

రజన స స్యర్యమాణమధుర ముదీరితాభిమాన మను త్తమనుఖ మపరోత్షం 

స్యసం వేద్య మేవ. తే స్య్యైవ కృతే విశిష్ట స్థానవ క్రినః క స్టాని తేపాంసి; 

మహా ని దానాస్తి డారుణాని యుద్దాని, సముద లబ్బనాదీని, 

మానవా స్పమాచర సన్తి.” ఇతి, నిక మైతే న్నిమి త్తబలా న్ను, తత్పాట 

వాన్ను, స్వబుద్ధిమాన్న్యా న్ను, స్వనియమా ననాదృత్య తస్యా మసౌ 

(పాసజల్ , సా నుదూరం మూఢాత్తానం చ తం (పవహశేన నీత్యా 

స్రర ముదారశోభయా రాజఏిభ్యా స్వభ వన మనె పీల్. అభూ చ్చ యా 

వకూ 5 శ్వః 'కామోత్సవః” ఇతి. 

ఉ తే త్ర కెద్యుః స్నాకానులి ప వమారచితముణ్ణమాల నూరజ్బ కామి 

జనవృ త్తే తం సివృ _త్రీస్వవృత్తాభిలాపం క్షణమూ కే గలే తయా వినొ 

దూయమానచి త్తం తే మృవి. మృద్దిమతా రాజమా గే ణోత్సవసమా కే 

నిత్యా క్వచి దుప సవనోే శే యువతిశత్ప పరివృతస్య స స్పన్నిథ" సమాస 

దత్ , తత్ర సి తముఖేన స. “ఛ చే, భగవతా సహా నిషీద. ” ఇ త్యాదిష్టా 

సవిభ్ళమకృత పణామా ససితం న్యపీదత్. . తత్ర కాచి దుళ్టైయ బద్ధా 

క్ఞాలి రు తృమాజ్లనా * చేవ, జితా =నయా =హం, తద్దాస్య మద్య(పభ్ళ 

త్యభ్యు పేతం మయా ” ఇతి [పభుం (పాణంసనీత్ , విస్యయహర్ష మూల 

శ్చ కోలాహలో లోక స్యోదజిహీత: హృ ప్రేన చ రాజ్ఞా మహా హేల 

రలంకారై రృహతా చ పకిబహెకా ణానుగ్భహ్యా ఏస్ఫ ఫై,వారముఖ్యాభీః 

ఫౌరముఖై స్ గ్! గ౯ాకః (పశస్యమానా, స్వభవన ఇ మగ చే తే వ త్ర న్ఫుపీ 

మభాషత: “ భగవ౯ అయ ముష్టాలి, శ్చిర మనుగృహీతోఒయం దాసీ 



A9 దగకుమారచరితేమ్, 

జనః, స్వార్థ ఇదానీ మను ప్టేయః, ) ఇతి. సతు రాగా వకనిపహత ఇ 

వూద్భ) మ్య్యాబపీత్ . “వియే, కి మేతత్ * కుత ఇద మౌజాసీన్యమ్? 

కర గత స్తవ మ య్యసాధారణానురాగః! ' ఇతి. అధ సా సస్మిత మవా 

దీత్ ; “ భగవ౯, యయా =_ద్య రా రాజకులే మత్తః పరాజయోజభ్యు 

వేత స్తస్యా న్స మము చ కసి ౯ సంఘశే, మహరిం మరీచి మావరి తవ 
= ఆటీ తీ యి జ 

స్రీవ వ్లాఘస, ఇతి తయా2హ మధివీ పా, దాస్యపణబన్దన న. న్నే 

(పావ గివ్. సిద్ధార్ధా చాస్మి త్వత్ప్రసాదాత్ . ' ఇతి. స తయా తధా 

౭_వథూతో దుర్శలిః కృతానుశయ శ్మూన్యవ న్నృృవర్రిస్ట్యా య స్ప 

మైవం కృత _స్తపస్వీ త మేవ మాం మహాభాగ మన్యస్వ స్వశ క్తివిష 

రకం రాగ ముద్ద త్వే త్ర యెవ బక మహా చో గరాగ్య మర్పితమ్. అచి-రా 

"దేవ శక్య అర్మా త్వదర్ధ సాధన కుమః కతుల౯ామ్, అస్యా మేవ తాన ద్య 

సాజబ్దవు రాం చన్వూణయా మితి, 

అధ తన్మనళ్ళు్యతతమస్పర్శభి యేవాస్తం రవి రగాత్, బుమీ, 

ముక్త్ శ్చ రాగ స్పంధ్యా ల్వే నాన్ఫురత్ . తత్కు_ఛా దరత్తవై రాగ్యా ణీవ 

కవులవనాని సవుకుచ౯. అనువుతముసశాసన స _స్త్వ్వహ మము నెవస 

"పహారా పాస్య సంధ్యా, వ మనురూపాభిః కఛాభి స _స మనుశయ్య, సీతా తిః 

(ప్రత్యున్మిష త్యుదయ్యప్రస్థదావక ల్ప కల్ప ద్రుమకిసలయావధీరి ణ్యరుణా 

ర్చెషె, తం నమస స్కృృత్య న నగ రా యోదచలమ్, అదర్శం చ మారణ 

శవర్తినః క స్యావి రుపణక ఏిహారస్య బహి రెవిక రకాశోకవణ నిపణ 
—0 ఎట ఎవి Cs రం 

మసృష్టసమాధి మూాధికీణా మృగగణ్య మనభిరూపాణాం కృపణవర్హ్యం క 

మవి శే పణకమ్, ఉరసి చాస్య నిధిలితవములనిచయా నుఖా న్ని పతితా న్మశు 

బిన్లూ నలక్షుయమ్. అ పాతం చా చనికోప విష్టః "క్వ తప? కచ రుదితమ్? 

న 3 (దహస్య మిచ్చావిం (శోతుం న్గోక్ర తుమ్ 0” ఇతి. సో౭-[బూత, 

సౌమ్య (భూయతామ్, అహ మన్యా మేవ చవమ్చూయాం నిధిపా 

లితనామ్నః _కేఫ్టినో జ్యేష్టసూను ర్వనుపాలితోో నాము, వెరూప్యా 



కపహాళనవర సః, అప రవర చరితం నామ న A3 

మ విరూపక ఇతి ప్రసిద్ధి రాసీత్ , అన్య శ్చా(త్ర నున్దరక ఇతి యథా 
నమా కలాగుణె స్పమృద్ధో వనునా నాతివుష్టో 2_.ఛవత్ . తస్య చ 

మమ చ నవుర్వనునీ సిమి ల్తీకృత్య వెం0 నై గోపజీవిభిః పౌరథభూతె ౯ 
రుద పాద్యత త ఏవ కచాచి దావయో రుత్సనసమా జే స్యయ ముత్చా 

దిత మన్యోన్యావమానమూల మధి కే పవ చనన్యతిక ర ముపశమయ్య, 
“న వప్రు ర్వసు వా వుంస్త్వ్వమూల, మవి తు |పకృష్ణగణకా పార్థ వమా 

వనో హీ య స్ప వువూ౯. అతో యువతిలలామభూతా కామమక్షారీ 

యం కామయళే స హరతు నుభగపతాకామ్. ' ఇతి వ్యవాస్థాపయ౯, 

[ల 

అభ్యు పే త్యావాం (పాహిణువ తస్యై దూకతా౯. అహ మేన కి లాము 
జగ ఏ జ స వ్ < వ్యూ! సృరోన్యాద పాతు రాసవ్ ఆనసనన'యా ఇ్వ్పావయో జ మ -చోప 

గమ్య సా సీలోత్సలమయ మి వాపాబ్దదా మాడ్లే మమ ముఖ్బుతీ తం జన 
మషతపయా 2_ధోముఖం వ్యధత్త నుభగేన చ మయా స్వధనస్య స 
గృహస్య స్వగుణస్య స్య జేహస్య స్వజీపితస్య చ సె వెశ్యరికృతా. కృత 
వాహ మనయా మలమల్ల క శేషః హృత సర్వస్వ శ్చ తయా2౭_పవాహిత;ః, 

(పపద్య లోకోపహాసలకుతా, మక్షవు గ ఏ ధికళల్ళాతాని పౌరవృద్ధానాం 
సోఢు, మి హౌ వాయతనే ముని నె శే నోపదిష్టవత్తా౯, నుక్రర వప. 
వేపో వేశనిర్షతానా మి త్యుదీర్ధవై రాగ్య _స్త దపి కౌపీన మజహోమ్. 

అథ వునః సజ్కీ ర్లమలపజ్బ_ః [ప్రబల కేశ లుఖ్బృనవ్వధః _పకృష్టత 
మక్రుక్సి పాసాదిదుఃఖః స్టా నాసనశ యనభోజ నేషు దప ఇవ నవగహోోే 

బలవలీఖి ర్య న్హ్రణాభి రు ద్వెజితః (పత్యవామృశమ్. క అహా మస్మి ద్విజాతః, 

అస్యధరొ మ మైప. పాపజ్ఞపథావతారః, కుతిస్టృతివిహితే నై సవత్మ౯ 
నా మమ పూర్వజః ప్రావర్తన్హ నుమ తు మన్దభాగ్యస్య నిన్య వేష 
మమన్దదుఃఖాయతనం హరిహరహిరణ్యగ ర్భాది దేవతాపవాదశవణనై 
ర _న్తర్యా కే త్యావి నిరయఫల మఫ్గలం ష్మిప్రలమ్మా ప్రాయ మోద్భకశ మిద 

జ రీ ర్స క్త, జ్య అల గ్ మధర్యవత్మ్య౯ ధర్మవ దాచరణియ మానీత్ ,” ఇతి (పత్యాక లితస్వ్యదు 



గర దకకుమార చరితమీ్. 

ర్నయః వీర్ణేష్టూం వివిక్త మేత డాసాద్య పర్వా ప్పమ్మశు ముఖా మోతి. 
(శ్రుత్వా చెత దనుకమ్చమానోఒబవమ్. "భద, కమస్య కళ్ళి 

త్క-ల్ఫ మ తే)వ వివస; నిజేన ద్యుమ్నే నాసా వేవ వేశ్యా యథా త్యాం 

యోాజయిప్యతి తధా యతిసే. సి. స న్లుపాయా సాద్భృశాః.” ఇ త్యా 

శ్యాస్వ తమ్, అభ్యు ల్లి లిగో=_హం, నగర మా విశ న్నేవ చోపల లభ్య 

లోకవాజా ల్లుబ్బసమృద్ధపూ రం స్రరఠ మితి, అర్థానాం నశ (రతం (పదర్శ్య 

(పకృతిస్థా నమూ న్యిధాస్య౯్, క గ్రీసుత పహి లే పధి మతి మకరవమ్. 

అన్ను పవిశక చ ద్వ్యూతసమాజ మకుఢూ,తే ౯ స్పమగంని, తెపాం పకా 

వింశతి పకారాను సర్వాను ద్వ్యూతాశ శ్ర యాను కలాను కౌశల, మకు 

భూమిహస్తాదిషు చాత్య న్షదురుపలకాణ కూటకర్యాణి, తన్తూలాని సావ 
"లేపా న్యధి శేపవచనాని, జీవితనిరపే కనా సంరమ్మ విచేష్టే తాని, సభిక 

(పత్య్వయవ్యవహాగా౯ న్యాయబలపతాష పాయా నజ్లీకృతార్గ సాధన క్షు 

మూక, బలిషు సాన సనాని; దుర్చలేషు భరి ఎలౌని, పతురచనానెవు 

ణ్యామ్, ఉచ్చావచా న్యుషపలోభనాని, గ్రహ పభేదవ కృనౌసి) _ద్రవ్వసం 

విఛా?ాదార్య, మనకా న్లరాజ౭ి కల పాయా౯ కలకలా, ని త్యెతాని 

చాన్యాని చానుభవక న త్తి వీ య స అహాసం చ కించి త్స్రమా 

దద తా చే క్వచి త్కిత వె (పతికితవ న్తుసిరహ న్నిన [కోధతా మయా 

దృశా మా హభిఏిక్ష్యు, “ని క్షయసి శ ద్యూరవత ౯ హాసవ్యా జేన 1 

ఆస్తా మయ మశిశ్నీతో వరాకః, త్వ యెన తావ ద్యిచకుణేన చేవిప్యామి, ' 

ఇతి, ద్యూతాధ్య మొనుముత్యా వ్యత్యసజత్ . మయా జిత వానా కూడవ 

సహ సాణీ దీనారాణామ్, ఆదరం సభికాయ సభ్వేభ్య శ్చ దల కరర 

స్విక తో్యాదతిష్టమ్. ఉదరిస్థం Eh ) లేతేగతానాం హర్ష గ్రా ? పశంసా 

లాపాః. పార్థయమాననభిశాన.కోథా చ్చ కదగా రేజఛ్యవహారవిధి 

మకరవమ్, యన్తూల శ్చ మే దుళోదరానతార స్ప మే విమర్లకో నామ 

వ శ్వాస్యతరం ద్వితీయం హృదయ మూాపీతల్ , 



అపప+రవర్శ చళతం నావ ద్వితీ యోచ్చా [సః AA 

తన్నుఖేన చ సారత;ః కరత న్సీలత కృ సకల మేవ నగర మవథార్య, 

ధూర్ణటికణ్ణా కలాప కాలతమే తమసి, నీలనివసనార్లోరుకపరిహితో, బద్ధ 

త్రీక్షకా శ్నేయకః, ఫణిముఖ కాకలీ సందంశక ఫురుషశీర్ష క యాగచూర్డ 

యాూగవక్రికా మానస్తూత కర్కటక రజ్జు దీపఛాజన ఛగమరకరర్ణాక 

(పభ్ళ త్య నేళోపకరణ యుకో గత్వా, కస్యచి ల్లుబ్రెశ్యరస్య గృహే* సన్దిం 

ఛిత్త్యా; పట భాససూత్ష్ము ధి దాలవ,తా_న్తర్ష హృ పవృ క్తి, రవ్యథో, నిజ 

గృహ మి వెన్నుపవిశ్య, సీవీం సారముహళీ మాదాయ నిఠగామ్, నీల 

ఏరఠదనికరపీవరతిమిరనిబిడితా యాం రాజఏీథ్యాం రడితి శత హ దాసం 

పాలే మివ యణ మాలోక మలకుయమ్, అ థాసౌ నగరచేవ తేవ నగర 

మోవరోపితా నిస్సంచాధవేలాయాం నిస్పృతా సన్నికృష్ణా కాచి 

దున్మివద్భ్ఫూపణా యువతి నావ్ి-రానీజ్ , “కాసి వాను? క్ష యాసి ర 

ఇతి సదయ ముకా సగద్దదా మా మనాపిత్, 

“ అర్య, వుర్యా మస్యా మర్యవర్యః కు బేరవల్లభనామా వసతి, 

అ స్యహం తస్య క న్యా,మాం జాతమాాకౌాం ధనమి త్త /)నామ్నే 2._తత్యా 

యెవ క మ్మైచి దిభ్యకువూరా యాన్యజానా ద్భార్యాం మే పితా. సఫున 

రముష్మీ న్నత్యుదారతయా వితో రన్తే విత్తె ర్నిజైః క్రీతె వాన్థివన్తా 

ద్వారిద్భం దర్శిదతి సతి, అధ ఉదారక ఇతి చ పీతలోకాధికోవితాపర 

శ్లాభ్యునామని, వారయ త్వేవ తసి ౯, మాం తరుణీభాతా మధన లి 

త్యద త్వా, అర్గపతినా మే క స్మెచి దితర మె యథార్థ నామ్నే సార్థ వాహాయ 

దిల్సతి మే పితా త దమజ్దల మద్య కిల (పథాతే భా వీతి జ్ఞాక్యా, దా 

గేవ [వీయతనుద తసంకేతా నష్చితస్యజనా నిర్షశ్య; చాల్యాభ్య స్తేన 

వత్య౯నా మన్య్మథాభిసరా తదగార మభిసరామి, త న్గాం ముఖా గృహో 

ణైత ద్భాల్ణామ్,” ఇ త్యున్లు చ్య మహ్య మర్పితవతి, దయనమూాన శ్చాహ 

మ్మబవమ్. ఏహి సాధి తాం నె త్వత్చి/యతమ మితి (తిచతు రాణి 

పజా న్యుదచలమ్, ఆపత చ్చ దీపి కాలోకపరిలుప్యమూనలిమిర భారం యష్టై 



నీడ దక కుమార చరితమ్, 

కృపాణపాణేి నాగరికబల మనల్సమ్. (పవెపమానాం కన్యకా మవవమ్* 

“భద్రే, మాథై పీక అ _స్త్యసిద్వితీయో మే బాహు) రవితు మృదు రయ 
ముపాయ స గద పేతుయా చి న్తితః శ యేఒహం భావితవిప. వేగవి కియః. 

త్యయా౭_ప్యమోా వాచ్యాాః “నిశి వయ మిమాం సురీం [పవిష్టాః దష్ట 

శ్చ మ మైహ నాయకో దర్శ్వీకశే శాముష్మి నృభాగృహకోణ ఏవ. యది 

వః కశ్చి నృ న్తవి తృృపాళు స్ప ఏవ త మనుజీవయ౯ మమ (ప్రాణా 

నాహూనే వనాధాయాః ' ఇతి” సాఒవీ వాలా గత్య న రాభావా ద్భయ 

గద్దదస్యరా చాప్పదుర్ది నాఖీ. బద్ద వేపథుః కధంకథ మది గత్వా మదుక్ష 
మన్వతిష్టత్ ,.అశయిపీ. చాహం ఛావితవిషవి క్రియః. తేషు కళ్ళి న్న శేన్షా? 

భిమానీ మాం నిర్భర క్ట ము దాత_న్తుమ న్త ధ్యానాదిభ నో షక మ్య్యూ 

కృతార్ధో “గత ఏ చాయం కాలదస్ట్ర ఏ) స్తథాహి; _స్తబ్బశ్యావ వర్మ 

మద్దం, ష్ దృష్టిః, శాన్లఏ వ్రూవ్హా. శుచా =లం వాను, శ్యోఇఒగ్ని 

సా త్కరిప్యామః. కోఒతివర్తతే దైవమ్?' ఇతి స హేతవై !_ప్రాయాత్ . 
ఉల్లిత శ్చాహా ముదారకాయ ఆం సీత్యాఒ్మబవమ్, “అహ మన్ని 

కోజ నీ తేస్క_రః; త్వద్ద తే నైవ చేతసా సహాయభూ లేన క్యా మిమా 

మభిసర న్స్ మన రోపలభ్య, కృపయా తత్సవిరాప మనైపమ్, భూపణ 

మిద మన్న్యాః”* ఇ త్యం శుపటలపాటిత ధ్యా నజాలం రద ప్యర్చితవాళ౯ 

ఉదాకర సుత దాదాయ సలజ్ఞం చ ససార్షం చ ససంభమం చ మా 

మభాపత, * ఆర్య; త్వ యె వేయ మస్యాం నిశి పియా మే దత్తా, వా 

కృ వున ర్మ మాపపహృృతా, తథా హి, న జానే వక్తుం త్వత్క_ మై౯త 

దద్భుత మితి. నను తే స్వశిల మద్భుతవ త్ప'తిభాతి, నైవ మన్యే నావి 

కృతపూర్వ మితి (పతినియ తే వ వస్తుశ క్షి, న హి త్వ య్య న్వదీయా 

లోభాదయః, త్వ యాద్య సాధు తోన్మీలి తేతి త త్పా9య స్త సత్ప్చూర్యా 

వదా నేభ్యో న రోచతే. దృష్ట మిదానీ మాదార్యస్యరూప మితి, త్యదా 

శయ మననుమాన్య న యుక్షో నిశ్చయః, త్యయా2_మునా నుక లేన | క్రితో 



అపహోరవర చరితం నామ ద్వితీ యోచ్చా రసః. Ae 

2.యం దాసజన ఇతి, అసార మకిగరీయసా కీణా సీతి న శే (పజ్ఞాధి 

శేపః న డ్రియాజానస్య (పతిడాన మిదం శరీర మితి, తదలాభే నిధ 

నోన్నుఖ విద నువి త యెన ద తమ్. అద్య(పభ్ళతి ఛ రవోో్ట౭_యం 

దాసజనః, ” ఇతి మమ పాదయో రపతేత్ , ఉత్గాప్య వైన ముర సోపశ్లి 

ప్యాథాపీపి “భద, కాఒద్య లే (ప్రతిప త్తిః ? ' ఇతి, 
సోఒభ్యధ త్తటన శక్నోమి చెనా మృత వితు ర నభ్యనుజ్ఞ యో 

పయమ్య జీవితుమ్ అతో=_స్వా మేవ యామిన్వాం దేశ మిమం జిహో 

సామి. కో వా౭-హం యధా త్య మౌాజ్డాపయని." ఇతి అథ మయో 

కృమ్-“అ స్ప్యేతత్ ; స్వదేశొ దేశా నర మితి చేయం గణనా విదగ్ధస్య వురు 

పుస్య; కింతు బా లేయ మ నల్ప నాకుమూ ర్వా) కష్ట్రాః (పత్య వాయ 

భూయిష్టై సృ కానారపథాః, ఎ ఖిల్య మివ కించి త్పజ్ఞాస త్త యో 

రన శె నేదృ కేన సన ఇృవ్య లే. తత్స హానయా నుఖ మి మావ వ స్తవ్యమ్, 

ఏహి నయా వైనాం స్వావాసమ్.” ఇతి. అవిచారానుమశేన తేన సద్య 
వనై నాం తద్దృహ ముపనీయ, త యె వాపసర్పభూతయా తత్ర మృ ద్భా 

కాన శెష మచోరయావ. తతో నిష్పత్య క్వచి న్యుషితకం నిధాయ, సము 

చ్చలన్న" నాగరిక వురభుపనంపా లే మార్షపాశ్వ౯ శాయినం కంచి న్మ్త 

వారణ ముపరివురుష మాక ప్యాధ్యారోహావ, బై) వేయక పోత 

పాదయుగ లేన మ 'యోళ్సాప్యమాన సేవ పాతి తాథోరణప్పథులోరస్థ ఎల 

పరిణతః ఫురీతల్ల తాపరీతద_న్తకాణ్ణ స్ప రవ్నీకబల మవ్నీణోత్ . అధ్యంస 

యావ చాము నై వార్గపతిభవనమ్, అపవాహ్య చ క్యచన జీర్ణోద్యానే 

శాఖా గాహికయా2_వాతే రావ, స్వగృహం గతౌ చస్నాకె శయన నుధ్య 

వీ శియాన. 

తావ చే నోదగా దుదథే రుదయాచ లేనుపద రాగ కృద్షకల్పం 

కల్ప దుమహేనుపల్ల వాపీడపాటలం పతజ్జ్దమణ్ణలమ్, ఉళ్లాయ చ ధౌత 

వ కా) (వగేతనాని మజ్దళా న్యనుస్థా యాస్య తర తుములం స్రర మను 

8 



Ty దకకుమారచరితమ్, 

చరన్తా వశృణువ పరవభూగృహేమ కోలాహలమ్, అ థాశై౯ కర్గ 

పతిః కుబేరదత్త మాశ్యాస్య కులపాలికావివాహం మాసావధిక మకల్బ 

యల్, ఉపహ్యాశే ఫున రగిక్షుయం ధనమి తమ్, 

ఉపతిష్ట. సఖే ఏకా నవవ చర్మరత్నభ స్టి)కా మిమాం ప్రరస్క 

త్యాజ్ఞరాజ మాచక్యు; “జానా ల్యేవ చేవూ నై కకోటిసారస్య వను 

మి త్త్రస్య మాం ధనమి త్తం నా మైకప్రత్త)మ్. సో౭_హాం మూాలహారత్య 

చే తరి వరా ద స (వజాలో, మదర మేవ సంవరి తాయాం కులపాగొ వీథి ఈ న్ ధి 
కాయాం మద్దాగిద్యదోపా త్పునః కుబేరద లేన దుహిత ర్యర్థపతయె 

అ ఆవి అయ 

దిత్సితాయా ముద్వెగా ద్క తు మసూ నుపపౌరికం జరద్వన మవగాహ్వ 

కర్టాన్య_స్తశ స్ప్రకః శకి నావి జటాధశేణ నివా లెస్టవం పృష్టః “కిం తే 

సాహసస్య మూలమ్!'ఇతి, మ యోక్రమ్ “అవజ్హా సౌన్తర్యం దారిద్య్ర)మ్,” 
ఆట్ క్ ది 

ఇతి. స వున శేవం కృషాళు రన్వగహీత్. * *" తాత, మూఢో=సి, నాన్య 

త్పావిష్టతమ మాత్మత్యాగాత్ ; అత్థాన మాత్యనా =నవసా దై శ్రాద్ధ 

రన్దిసన్తః సన్లు కిపాయా ధచార్జ నన్య బహమన్యూ నెక శ్చిన్నకల్ఞాపతి 

అల a od అల : చే జర అట ౨ స న్రాస పూర్వ క్ట (వాణలాభ స్య కి మనెన సోఒస్మ వ్రిసాం షప. సాథి 

తేయం లక్షుగాహిణే చర రత్నభ స్త్రికా చిర మహ మస్యాః (పసాడా 
త్కామమూచేషు కావ పదః (పజానా మవాత్నమ్, మత్సరిణ్వాం జరసి 

భూమిస్యర్ల మ |త్రోడ్డేశే ప్రవేక్యు న్నాగత, స్తా మిమాం |ప్రతిగృ్ళహోణ, 

మదన్య త్ర చేయం వ ణిగ్భ్యా వారయోాషిను ఖ్యాభ్యో వాదు ఇత్ హా తద్ద 

తా (పతీతిః, కిం తు యత్సకాశా దన్యాయాపహృతం తస్మై (పత్యర్పణియం, 

న్యాయార్థి తం తు చేవ _్రాహ్మ జేభ్య స్వాజ్యమ్. అ ఛేయం చేవ లేవ శుచా 

దేశే నివే శ్యార్చ ఫ్ర్నూనా (పాతః (పాతే న్సువర్ణపూ ణేకావ దృశ్య తే. స 

ఏష కల్పః.) ఇతి, బకర్ రహ మతిప్టమ్, బద్ధాష్టాలయే మహ్య మేనాం 

దత్వా కి మవి (గ్రావచ్చిదం [పావిశత్ , ఇయం చ రత్న భూతా చర్మ 

భ_స్త్రికా చేనా యాని వేద్య నోపజీ వ్యే త్యానీతా. పరం తు చేవ ప 



అపహోరవర్శ చఠితం నావు ద్వితీయాచ్చా (సః, గడా 

మాణమ్, ” ఇత్తి రాడా చ నియత మేవ మ “ఛద, దీతో=న్ని , 

గచ్చ య కచ్చ, మేనా ముపభు జే క్ తి . భూయ శ్చ (బూహీ “య 

ఛా న కశ్చి చెనాం ముస్తాతి త ధా=నుగృహ్యతా మితి త ద ప్యవశ్య 

మనసా వభ్యువె బుప్యుతి, తతః స్వగృహ మేత యధో క మర్గ త్యాగం 

కృత్వా దినే దినే వరివస్యమానాం _స్రేయల బై రశ$ై౯ ర్న క్స మాపూర్య 

(పాదా లోకాయ దర్శయిష్యుసి. తత్ర; కంచేరద త్త స్త్పృణాయ మత్వ్యాఒ 

ర్గపతి సుర లుబుః కన్యక యా స్వయ మేవ తా ముపన్ధాస్యతి, అథ 

కువితో=_ర్గపతి ర్య క్టనహ రు మర్గగ ర్యా దభియోత్యు తే, తం చ భూయ 

శ్చితె) రుపామయెః కాపీనాన శెపం కరిష్యావః, స్వకం చ చౌర్యం తే 

చై వాభ్యుపాయేన న్నుపచ్చన్నం భవిష్య బీతి. పృష్ట శృ ధనవ్వితో 

యథో_కృ మన్వతిష్టత్ . తదహా శేవ మన్నియోగా ద్విమర్షకో ఒర్థపతి 

చేవాభియు క్ష స స్యో దార శే వెర మభ్యవర్గయత్ | అర్థలుబ్ధ శ్చ 

కు శోరదశ్తో నివ్వ "త్యార్థపతే ర్లనమిత్వా) మైవ తనయాం సౌనునయం 
qr: (పత్వబధ్నా చా క్సపతిః, 

సేవ దివ సేషు “కామమ్హార్యాః స్వసా యఫీయసీ రాగమష్టురీ 

నాము వజ్బపసనోప్టే స్రేతక మను జ్ఞాస్య సీత్రి శాన ధరి స్పమాగమకా 

నాగరజనః స చాహం సహ సఖ్యా ధనమి కేణ తత్ర సన్నధిమి. ప్రవృ త్త 
నృత్తాయాం చ తస్యాం ద్యితియం రజ్ఞపీరం మ మాభూ,న్మనః.తద్దృష్టి విభ 

మోత్ప్సలవనసత్త్రాప్మాశయ శ్చ పజ్బాశరో ఖావరసానాం సామగ్యాా 

సముదితబలో మా మతిమా|త మవ్యథయత్ . అ(తాసౌ-నగరబేవ లేవ 

నగఠ మోహపదోవి.తా అ భా ర్నీ లోత్స లపలాక శ్యా 

మలాభి ర్వా మబధ్నాత్ , నృ కోోఖితా చసా సిద్దిలాభకోధిసీ కిం, ఏలాసా 

లకు, era ల, మూ దవన జానే 2-సకృ న్య నాం సఖీభిర ప్యనుపల 

థీ తే నాపాబ్ద పేశ్నీ లేన సపేభ్ళమా రేచితభూ)లత మభిపీక్యు, సాపబేశం 

చ కించిదావిప్మూతదశ నచస్త్రికం ని స్శిత్వా, లోక లోచనమాన నాను 



౬౦ దకీకుమారచరితమ్, 

యాతా (పాతిష్టత, సోఒహాం స్వగృహ మేత్యే మర్చి వార యాత్క_్టా 

యా దూరీకృతాహోరస్ప హః శిర శ్యూలస్పర్శ మపదిళ నిపి స్తే తల్సె 

ముక్షై రవయనై రనయిషి., అతిని పాత శ్చ మదనత నై మా మభ్యు 

చేత్య ధనమిజో) రహ స్యకథయత్ | 

సఖే, సా ధన్యా గణికాదారికా, యా మేవం భవన్మనొ ౭_భిని 

పశ తే తస్యా శ్చ మయా నులఖ్నీతా భావవృత్తిః తామ ప్యచిరా 
దయుగ కర శృరశయనే శాయయిప్యతి, స్థానాభిని వెశినొ శవా 

మయత్న సాధ్య స్పనూగమః, కిం తు సౌ కిల వారక న్యకా గణికాస్వ 

ధక (పతీపగాబునా భదోదానే గాశయీేన సమగిరత_ గుణశుల్కా- 

2_హం న ధనశులా, న చ పాణ గహాణా దృ లే౭వి భోగం యావ 

నమ్” ఇతి, త చ్చ ముహుః పతిపీ ఛ్యాకృతార్థా తద్భగినీ కామము 

బరీ తన్గాతా చ మాధవసేనా రాజాన మృశుకళ్ణ్యా కారాక. 

“డవ యుహ దాస రాగమజ్దారీ రూ పానురూపళిలశిల్ప క" శలా పూరయి 

పలి మనోరణా సి త్యాసి దస్తాక ౦ మహ కా, నా౭_ద్య మూల 

చిన్నా య దియ మతి క్రమ్య స్వకులధర్మ మర్ధనిర వమ గుణభ్య ఏవ 

స్వం యావనం విచి క్రీషతే కులస్త్రీవృత్త మే వానుణిష్టాసతి. వవం 
సత్కి సా చే డియం చెవపాదాజ్ఞయా=_పి తాన త్ప్రకృతి మాపద్యేత, 

తదా పేశలం భవేత్ .” ఇతి. Cp చ తదనురోథా తృధా౭నుశిష్టా స 

త్య ప్యన్నాశ వెన నాయ దానీత్, తదా 2. న్య్యాః స్వా మాతా చ 

రుదితనిర్బ నేన క సమగిశేతాం “యది కళ్ళి ద్భుజజ్లో ఒస్మ దిచ్చయా 

ప వె నాం బాలాం విలోభ్య నాశ యిప్యుతి, స తస్య ్రరవ ద్వధ్యః ' ఇప్పి 

తే| చేవం స్థితే, ధనా దృశే న తత్స్యజనో=_నుమన్య కే, న తు ధనదా 

యాసా వభ్యుపగచ్చ లీతి, విచిన్ఫొ = తౌభ్యు పాయః, 

అథ మ యూక్తం “కి మృత్ర చిన్యమ్ గుణై సా మావజ్వ౯ 

గూఢ మ _స్తల్స్వేజనం త్రోపుయిష్యామి.! ఇతి, తత శృ కాఖ్చిత్ కామ 



అపహాఠవర చరితం నామ ద్వితీయాచ్చా (సః, ౬గి 

మల్హార్యాః (పథానదూతీం ధర్మ రఖ్నీతాం నామ శాక్ళభికుకీం చీన రపిళ్లా 

దానాది నోపసంగృహ్య తన్గుఖున తయా బు క వదన మక రవమ్, 

“అజినరత్న ముజారశకా నృుషిత్యా మయా తుభ్యం దేయం, యది (పతి 

దానం రాగ మన్లకరీ' ఇతి సోఒహం౦ (పతిపన్నాయాం చ తస్యాం తధా 

త్ర మర్గం సమ్న్బాద్య, మద్రుణోన్నాది తయా చాగమక్షైర్యా! కరకిసలయ 
5 అష జ్ అల న్ 

మృగహాపమ్ యస్యాం చ నిశి చర్శరత్న బాయవాద _స్తన్యాః _పారమ్మె, 

కార్యా నరాపబేశేన సమాహూ తేషు నృ ల్చ్యేవ నాగరము ఖ్యేషు, 
0 తీ అత వై మ మత్ప్రణేథి ర్విమర్షకి ఒఒర్ధ పతిగ్భ ప మ భూత్వా ధనమి_త్త్ర ముల్ల 

బ్య బ హ్యతర్షయత్ . ఉ కంచ ధనమి తణ “భద, క_స్త వారో య త్సర 

స్య హేతో రా మా కోశసి * న స శామి స్పల్ప వావి త వాపకారం ట్ర - 
మయా కృతమ్, ఇతి. స భూయో౭వీ తర్ణయ న్ని వ్యాజవీత్ ;స వహ 

ధనగర్యో నాను య త్సరస్య భార్యాం కుల్కకీతాం వ్రున _సక్పితకా 

దవ్యేణ విలోభ్య స్వాం చికీర్షసి, (బవీషి చ స వప. “క స్త వాపకారో 
9) ఎ — అద్య బే ఇ ర మత్కృత?? ఇతి, న తు ప్రతీత మే వైత త్పార్ధవాహ స్యార్గప లే క్విమక్షకో 

బహిశ్చరాః ప్రాణా ఇల, సోఒహం తత్క్చ తై (బాణా నవి పరిత్యజూమి ; 

(బ్రహ్మహత్యా మహి న పరిహ రాని. మ మైకరాతజాగర్మ పతి కార స్త వైప 

చర్మ్శరత్నా హంకాక దాహాజ్యరః ) ఇతి తథా (బువాణ శ్చ పారముఖ క 

స్పామర్హం నిష ధ్యాపవాహితో గశో=_ఛూల్ , ఇయం చ వారా కతి 

మా క్రినా థనమి త్లోణ చర రత్న నాశ మాడా నుపక్నీప్య పార్థి వాయ 

నివేదితా. స వారవతి మాహూూ యోపహ్వ శే పృష్ట వా౯ “అజ, కిము సి 
Cp A) 0) నం 

కని దమర్దక్రా నా మా(తభవతః ?' ఇతి, లేన చ మూభాత్మనా “అస్తి 

దేవ, పరమం మి త్తం, క శ్చ లే నార్థః ఇతి కథితమ్, రా జ్ఞో కమ్ “అవి 
గక్నోవపిత మాహ్యాతుమ్ ర్ ఇతి, చాఢ మన్ని శ కః” ఇతి సిర్లత్య స్వగ్భ 

హే వేళ వాశే దూ్య్యూతస భాయా మాపగే చ సెవుణ మస్విష్యుక్ , నోపల 

బ్దవా౯, కథం చోపలఛేత స వరాకః* స ఖలు నిమర్లక* మద్దాహిత 



౬3 వశ కుమారచరితమ్, 

త్వద భిజ్ఞానచిెపా్న్నూ మన్నియాగా త్త సదన్వేపణా 'యోజ్జెయినీం తేద 

హా చేవ (పాతిష్టత, అర్థ పతి స్తుత మదృ పః తత్కత మపరాభం నా 

జ న్ ములో జయ మాత్మసంబ తీ మత్వా, మాహా ద్భయా దా (పక్యాఖ్యాయ, ఫ్రున 

ర్సనమి గ్య్రేణ ఏళావితేన కుపి తేన రాజ్ఞా నిగృహ్య నిగళబన్టన వుసీయత. 

కే ప్వేవ దివసేషు విధిక ల్పేన చర్మరత్నం దోగ్గుకామా కామ 

మజ్జారీ, పూర్యదుగ్గం కుపణిభూాతం విరూపకం రహా స్యుపసృత్య, తతో౭ఒప 

హృతం సర్య మర్గజాతం తస్మై పత్యర్న్య, స్మృపత్యయం చ బ హ్యనునియ, 

(పత్యగమత్ . సో2_వీ కథళ్నీ న్ని ర్రస్థికగహో న్యొచితాత్తా మదనుశిహ్లో 

హృష్టతమః స్వధర్శ మేవ (ప్రత్యపద్యత, కామమా ర్యవీ కలతెపయె 7 

వాాూభి రశ్య నక శేష మజనరత్న దోహాశయా స్వ మభ్యువయ మక 

వోత్ , అధ మత్సయుక్చొ ధనమి_త్త?ః పార్థివం మిథో న్యజ్ఞాపయత్ దేవ, 

యేయం గణికా కామమక్షోరీ లోభోత్క_ రా బ్లోభమ్డా రీతి లోకపష్ట కోశ 

పాత వమూన్చీత్ , నా౭_ద్వ ముసలోలూఖలా న్వవి సెర-ేత్సుం త్యజతి, 

త న్శన్వే మచ్చర రత్న లాభ హెతు, తస్య ఖలు కల్ప సాదృశక వణి 

గ్ వార ముఖ్యాభ్య శ్చ బా దుగ, నాన్యేభ్య ఇలి పా తద్దకా | పతీతిః, 

అతో=_ముప్యా మనసి మేశజ్కా” ఇతి, సా సద్య ఏవ హ్ సహ జన 

న్యా సమాహూయత, వ్యథితవ్వై నవమ యాపహ్య శే కథితమ్ : నూన 

మారే, సర్వస్వ త్యాగా దతిపకాశా దాశజ్కనీయ శృర్శ రత్న లాభః. 

తవనుయోగా యాద రా జేన సమాహూయసే. భూయోాభూయ శ్చ నిర్భ్బ 

ద్ధయా త్వయా నియతం మన్ని తదాగతి ల్యే నాహ మపదేశ్యః. 

తత శ్చ మే థావీ చితవధః, మయి చ మృతే న జీవిష్య తవ తే భగినీ, 

త్వం చ నిస్పీేభూతా, చర్మ్శరత్నం చ ఢనమి త్త మేవ (పతిభజిష్యతి. 

త దియ మాప త్సమ న్తతో 2 నన్ధానుబస్థిన్. త త్రి మృత్ర |ప్రతిపధేయమ్?' 
మ + క్ డా అ ఇతి, తయా తేజ్జనన్యా చాశళూణి వ్స్పృ జ్యో కృమ్; అ వైత దస 

ద్బాలిశ్యా స్నృర్భిన్న ప్రాయం రహస్యమ్, me శ్చ నిర్బన్ధాత్. దస్ 



అపహోరవర చరితం నావు ద్వితీయోచ్చా (సః, ౬3 

(తి శృతు ర్నిహ్ను త్యావి నియత మాగతి రపదే శె ఏవ చోరితస్య త్వయి. 

త్వయి చ వ్వపది ప్రే సర్య మస్మ త్కుటున్ను మవనీటేత్ . అర్థపతౌ చ తద 

యశో రూఢమ్, అజ్రవ్రురపసిద్ధం చ తస్య కీనాశ స్యాస్తాభి స్పద్దతమ్. అము 
నత దస భ్యం దత్త మె త్యపదిశ్వ వర మారక నోపాయితుమ్,.)” ఇతి 

మా మభ్యుపగ మయ్య రాజకుల మగవుతామ్, రా ద్ఞానుయు శే చ జస. 

న్యాయా వేశకులస్య య దాతు రపదేశక న ప్యూశ్థై ర్నా్యయార్టితె 

"కేవ వురుపూ వేశ ముపతిస్టస్పి,' ఇతి. ఇ త్వసకృ దతె ప్రణుద్య కర్ణనాసాచ్చే 

దోప త్నేపభీపి,. తాభ్యాం దగ్గబన్లకీభ్యాం స వవ తపస్వీ తస్క-ర ల్యే నార్గపతి 

ర్మ గాహ్యత, కువి తేన చ రాజ్ఞా తస్య (ప్రాణే షూద్యతో దాః (పాడా లినా 

ధనమి కే) నైవ (ప్రత్యషిధ్యత; “ఆర్య, మార్యద త్త వపు వరో వణిజామ్, 
య దీదృ శే ప్యపరాధే హ్యనుభి రవియోగః. యది కువితో౭_సి హృతస 

ర్వస్యో నిశ్యాసనీయః పాప వపః.' ఇతి. తన్గూలా ద్దనమి తస్య క్రీత్రి౯ా 
ర్భపధత: అ(పీయతే చ భర్తా, పటచ్చరచ్చేద శేసో 2ఒర్థపతి రర్థమ త్త 

స్పర్యపౌరజ నసమక్షుం నిరవాస్యత. తస్య (దవ్యాణాం శెనచి దవయ వేన 

సా వరాకీ కామమక్షారీ చర్మ్శరత్న మృగతృప్ట కాపవిద్దసర్వస్వా సానుకమ్పం 

ధనబుత్తాంభివోది తేన భూయె నాన్యగృహ్యాత. థనమి త్త శ్వాహని గుణిని 

కులపాలికా ముపాయం స్ప, త చెవం సిద్దసంక ల 'రాగమక్షైరగ్భహం 

"హామరత్న పూర్ణ మకరవమ్, 

అసం నుర నం వ సథా ముపితః యథా కపాల 

పాణిః En “రేవ ధన రది ౫ాణ్సిలే ః సమృద్ధికృత న్యార్ధవర్తస్య గృహే 

షు భికార్థ వ్యభమత్ , న హ్యల మతివిపుణో=_వి వురుపో నియతిలిఖ తె 

"లేఖా మత్తి కమితుమ్. యతో=హ మేకచా రాగమజర్యాః (పణయ 

కోప పశమనాయ సానునయం పాయివితాయాః (పణయసమర్చిత ముఖ 

మధుగణ్జూ ప. మాస్యాద నూన్వాదం మచే నాస్ప రః వీలం హి మదో 

న్మాదయా రమార్లి ణా వ్యుచితకర్ళ స్వేవ్యపవ రనమ్. య దహ ముపో 



డర దక కుమారచరితమ్. 

ఢమదో “నగర మిద మన మొక మొవ శర్వర్యా నిర్లనీకృత్య త్వద్భవనం 

పూరయేయమ్,' ఇతి (పవ్యథిత| వీయతమా పణామాష్టాలిశపధశ తాతివ "కీ 

మత్తవారణ ఇవ రభ సచ్చిన్న శృజ్ధ్థలః కయా౭_వ్ ధాత్యా శృష్ష్ణలికాఖ్య 

యా౭-నుగమ్యుమానొ నాతిపరికరో ౭. సిద్యిత యో రంహాసా పే ణోద 

చలమ్. అభిపతతో=_వి నాగరికవురుపా నశజ్క మే వావగాహ్యూ తస్కర 

ఇతి తె రభిహన్యమానో నాత్మిపకువీతః [క్రీడ న్నివ మదానసన్నహ స్త 

పాతిల్తేన ని స్తంశేన దాతా నేన a 2_వఘూర్ల మానతామద్భప్టీ 

రపతమ్. అనన రమా ర్గరబా న్వ్ సృజన నృజ్షాలికా మ మాభ్యాశ మగ 

మల్. అబభ్య చాసా మరిభిః, ఆపదా తు మదాపహారిణ్యా సద్య స్ 

బోధిత _సర్ఫ్ శోపజాతయా (పతిభయా య “అాహూా మ 

మేయం మోహమూలా మహా తాప చాప తా. (పసృతతరం చ సఖ్యం 

మయా సహా ధనమి త్త్రస్య; Rk నన చ 'రాగమక్షార్యాః; మదె 

ననా చ జి (పోస్లుతే కో నియతం స్మగాహయిష్మే తె, త దియు మిహ 

(ప్రతిపత్తి ర్యయా౭నుప్టీయమానయా మన్ని యోగత సా పక్షితాస్యే తె, 
మాం చ కడాచి దనర్ధ? దితే స్థారయిహప్యుతః,” ఇతి కమ వ్యుపాయ మాత 

నైవ స్మ్టియ శృజ్టాలికా మవాదిప.మ్:_. * అచపేపిా జరతెకే, యా తౌ 

మర్ధరున్థాం దద్ధ ద్వాగణకాం తాగ మజ్లరికా మజినరత్నమ లేన గతుశా మే 

మిత్త్రృఛద్య నా 'భనమినే ౯ సబ్లమితవతీ, సా హూతా౭సి తస్య పాపస్య 

చర్మరత్నమోపా ద్దుహి హితు శ్చ తె సారాభరణాపపాశా దహ మద్య 

సళ్ళ ల ముత్స చేయం జీవితము” తి. సా వున రుద్ద టితజ్ఞా పరమధూూ-రా 

స్మాశుగద్దద ముదజ్ఞులి స్తా న్చురుపా౯ సృప్రణామ మాసాదితవతి, సామ 

పూర్వం మమ వురసా దయాచత; “భద కాః, (పతితమ్యుతాం కణి తా 

లం, యావ దస్తా దస దీయం సర్వం మువిత మర్గజాత మవగచ్చెయ మి) 

తి త శతి తైః ః పఠిపన్నే, వున ర రృత్సమాప మానాద్య, “సామ్య, తవు 

నాస్య దాసీజన మెరక మపరాధమ్. అను స కామం త్వత్క_ళ తాభి 



అపహారవర్శ చరితం నావు ద్వితయోచ్చా [సః EA 

మర్తీ వె రాస్సదం ధనమి త్త; సరం ను చిరకతాం తే పకిచర్యా మను 
మెల _ం/ ల 4 ఆం ల ఫీ 

గహీతు మర్హనసి దాసీం రాగమల్లారీమ్. ఆకల్పసాగో హి రూపాజీవా 

జనః, త ద్బూసి క్వ నిహిత మస్యా భూహణమ్ 2 ఇతి పాదయో రప 

తత్, తతో దయమాన ఇ వాహ మృబవమ్ “ఛవతు, మృత్యుహ 

_సవకినః కిం మ నూముబ్యాూ వె రానుబ నైన జి ఇతి త ద్బువ న్నివ 

కర్త ఏ వైనా మనిక్షుయ, మేవ మేవం _(పతిపత్తవ్య, మితి, సాతు (పతి 

పన్నా ర్థా “జీవ, చిరం (పనీడన్తు తే దేవతాః, దేవ్రాఒప్యద్రరాజః పౌరుష 

(వీతో మాచయతు త్యామ్, ఏతే ౬కి 'ఛ| దముఖా స వ దయనామ్.' 

ఇతి కణా దపాసరత్ . అవియే చాహ నూర కుక నాయకస్య వాసనా 

చ్వారక ము, 

అ థో త్తశేద్యు రాగత్య దృప్తతర న్పుఛగమాని నున్దరమ్మన్యః 

వితు రత్య యా దచిరాధిస్టితాధికార సారుణ్యమదా ద నతిపక్యః కా నకో 

నామ నాగరికళ, కించి దివ భ్రర్తయిత్యౌ స మా మభ్యథత్త;*నచే 

ద్ధనమి త్త స్యాజినరత్నం పత్మిపయచ్చసి, న చే ద్యా నాగరికేభ్య శ్చోర 

తే కాని ప్రత్యర్పయసి, (దక్వుసి పార మష్టాదశానాం కారణానా, మే 

చ మృత్యు ముఖమ్, ' ఇతి. మయా తు స్మయమానే నాభిహితమ్; “సామ్య, 
య ద్యపి దద్యా మాజన్మనొ మువితం ధనం, న త్యధ౯ పతి దారాపహారిణ 

శత చ మి_త్రగముఖస్య ధనమి_త్త్రస్య చర్మరత్న పత్యాశాం పూరయే 

యమ్, ఏత దత్వ్య=.యుత మకి యాతనానా మనుభ వయమ్, ఇయం 

మే సాధీయసీ సంధా.” ఇతి, లేన చ కమేణ వర్తమానే సాన్హ (నతర్ణ 

న్మపాయె [పతిదిన మనుయోగవ్వతిక శే, 2.నుగుణాన్న పానలాఖా త్క_తి 

పయె శే వాహహూఖి రిరోవిత వణః పకృతిస్థో=_హ మాసమ్, 

అధ కదాచి దచ్యు తామ్బరవీతాతపత్సిషి. కుయిణి వాస చే హృష్ట 

వరా శృజాలి కోజ్జ గలేన వేషే ణోపసృత్య దూరసానుచరా మా ముపశి 
బా 56౧ గ్ర థి ౧ 

ప్య్యాబనీత్ ,____ అర్య, దిబ్హ్యా వర్ధసే. ఫలితా తవ నున్తిః, య థా-త్య 
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కక, దశ కునవూరచరిళమ్, 

యా౭_ది శే, తథా ధనమి త్త) మే త్యాబవమ్ ఆర్య; త వెవ మాపన్నః 

నుహృల్ ; అమునా వైన మాదిహ్షో౭-సి ఎ అహ మద్య చేశ సంసర్ల్షనులథా 

త్పానవోషా ద్బద్ధః, తయా వున రవిశజ్క మ చైవ కాజా వన 

సీయః ౩) “దేవ, చేవపసాడా దేవ వురాఒవి తదజినరత్న మర్గపతిము 

వీత మూానసాడితమ్. అధ తు భరా 'రాగమిష్షార్యాః కశ్చ దకుధూ గః 

కలాను కవి ల్యేషు లోకవార్తాను చాతివై చకుణ్యా నయా సమసృజ్యత, 
తత్సమ్బన్లా చ్చ వస్త్రాభరణ పేపణాదినా తజ్భార్యాం (పతిదిన మన్య 

వశే. త దసా వశజ్కిష్ట నికృ పాశ యతయా కితవః, లేన చ కువిలేన 
హృతం త చ్చర రత్న, మాభరణ సముద్గక శ్చ తస్యాః స తు భూప, 

సేయాయ (భమ న్న గృహ్యాత నాగరిక పురు షెః, ఆపన్నేన చామునా 

ఒనుసృత్య రుదృణే ఇ రాగమక్టోరీపరిచారికాయె పూర్వ పణయానువ ర్త 

నా త ద్భాజ్జనిధానో దైశః కథితః, మ మావి చర్మరత్న ముపాయో 

పష కానో యది పయశచ్చేత్ , ఇహా దేవపాదైె దై: పసాదః కార్యః, ఇతి, తథా 

నివేదిత శ్చ నరపతి రనుఖి క వమువియో జ్యోపచ్చన్లనై నె చేవ స్వం చే 

చదాపయితుం (పయతిష్యు లే. న. న్నః పథ్య మితి, —శు కన చ తద 

నుభావపత్యయా దనతితన్నునా తేన త త్త శైవ సంపాదితమ్, 

అ థాహాం ర రాల లూ! రాగ మజ న్యా స్పకా 

సా ద్య శౌవ్చీతొని వస్తూని లభమాన్తా రాజదుహికు రమ్హా లి కాయా 

ధ్మాలిం మాద్దలికాం త్యదాది ప్పేన మాన ాన్యర జయమ్, తౌ మేవ 

సంక విగాకృత్య రాగ మక్షార్యా వ్య్చావ్చూలి కాయా స్పఖ్యం పర మపివృ 

ధమ్. అహారహ శ్వ నననవాని (పాభ్ళతా న్యుపహర గి సి కథా శి కా 

శ్చి త్రహాోరిణేః కధయ స్తీ తస్యాః పరం _పసాదప్శాత మాసమ్. వకచా 

చ హర్థ్యాద్రాగ తాయా స్తస్యా ఖ్ఞనస్థిత మవీ కర్ణకువలయం (సస్త 

మితి (పతిసమాదధతీ, [పమ లేవ (పద్యావ్య వున రుత్లి ప్య భూమే, స్తే నోప 

క న్యాసురం కారణేన శేనా౭వి 'భ వనాద్దెణాం (పవిష్టస్య కానక నర్ 



అపహారవర్శచరితేం నామ ద్వితీయోచ్చాాసః., ౬౭ 

కుహర్మ పస కృపారావత తాసనాపదేశాత్ | పహాస స్తీ ప్రాహార్ట మ్. సోఒవి 

ధన్యమన్యః ఫురః కించి దున్గుఖః స్మ యమానో మత్క-ర్మ పహాసితా 

యా రాజదముహితు ్ర|లాస పాయ మాకార మాత్తాభిలాపమూల మివ 

యథా సంకల్ప యేత్ తధా మయా౭_పీ సంజ్ఞ మొన కి మవి చతుర మాచే 

ప్రీతమ్. అకృష్టధన్వనా చ మనసి జేన పద్ద సృక్ ద్బొఫలేన సత్తా 

౭_లీముగ్గః కథం కధ మ ప్వపాసరత్ _ సాయం చ రాజకన్య కాదు 

భీయక ముదితాం వాసతౌమ్చూూల వరాంగుకయుగళ భూషణావయవ 

గర్భాం వజ్రేక కాం కయాచి చ్బాలికయా (గాహయిత్యా రాగమక్షోర్యా 

ఇతి స్త్వా కా నక స్యాగార మగామ్. అగాభే రాగసాగశే మగ్నో నావ 

వవ సమా ముపలభ్య పర మహృష్యుల్ . అవస్థా నరాణి చ రాజదు 

హితు స్పుదారుగాని వ్యావర్తయన్న్యా మయా స దుర్మతి రార ముద 

మాద్యత. తత్సా్యగ్థి తా చాసాం త్వక్సి)యాపహితే మితి మ మైన 

ముఖతాచూల ముచ్చి ప్లాను లేపనం సిర్యాల్యం ములినాంశుకం చా న్యేద్యు 

రుపాహారఠమ్, త దియాని చ రాజక న్యార్థ మి త్యాదాయ (పచ్చన్న మున 

[పావీషమ్, 

ఇత్హం చ సంధుక్నీ తమన ధాగ్ని శికాన్తే ను యాపమ స్తతో 

౭_భూల్ , “ఆర్య, లకుణా న్యేవ త వావిసంవాదీని; తధా హి మక్సా 

తి వేళ్వః కన్చృత్ కారా సికః “కా నకస్య వా స్పై రాజ్య మిదం పతీప్యతి, 

తాదృశాని తస్య లక్షుణాసి.” ఇ త్యాదికుత్ . తదనురూప మేవ చ త్యాం 

రాజక న్య-కా కాముయ లే. త దేకావత్య శ్చ రాజా లేయా తాం సమూ 

గత ముపలభ్య కుపితో=_వి దుహితు ర్మ రణభయా న్నో చ్చేత్స్యతి, ప్రత్యు 
త్త (ప్రాపయిష్యు కేన యాన రాజ్యమ్, ఇర్లేం చాయు మర్గోో=_ర్థానుబసి 

కి మితి తాత నారాధ్య కే! యది కువూరీవుర్మప వేశాభ్యు పాయం నావ 

బుధ్య సేనను బర భిల్తె క్యా ్రమ్మతీయ మ _నరాళ మారాము పాకా 

రస్య) శేనచి త్తు హా స్తవ తే కాగారి కేణ తావతీం నురజ్షాం కారయతాం 



౬౮ దశకువూరచరితమ్, 

ద్రవిష్ట స్యోపవనం త వోపరిషప్టా దస్సదాయ త్తేవ రక. ర కృతరో హి 

త న్యాః పరిజనో న రహస్యం ఛేత్స వ్ ఇఫ్, 

సోఇఒబప్త్ : సాధు భే, దర్శితమ్, అస్తి కశ్చి తృస్కరః ఖన 

నకరణి సగరనుతానా మి వాన్యతమః సచే లబ్ది, కుతే నత త్క_ర్శ 

సాధయిప్యతి,' ఇతి. “కతమో=౭_సౌ* కి మితి న లభ్యత?” ఇతి మ "యో జ 

“యేన త ధ్రనమి తస చర్శరత్నం ముషిత మితి త్వా మేవ నిరదిక్షుత్ . 

“య డ్యేవ మేవ, “త్యయా=ఒస్మి న్మ_ర ణి సాధి తె, చిత) రుపాయి స్యా 

మహం మోచయిప్యామి.” ఇతి శపథపూర్యం "లేన సంఛాయ, సిద్దే=_ స 

భూయో2వ్ నిగళయిత్యా, “యా=_సౌ వోర స్ప సర్వ థోషకానో న 

తు ధృష్టతమః |పకృష్ణ.వెర _సదజినరత్న ౦ దర్శయిప్యుతి.” ఇతి రాజ మ 

ప్య చిత "మేనం ఘాతయిప్యుని, తధా చస త్యర్థ స్పిధ్యతి, రహస్యం 

చ నసవేత్ .” ఇతి మయో _కే సోఒకిహృష్టః (పతిపద్య మా మేవ త్యదు 

షృపలోభనే సియుజ్య, బహి రవస్థితః, (పాప్తరూప మితః పరం చిన్త S$ 

"తా మితి, 

[వ్రీలేన చమ యోక్షమ్: “మదుక్ష మల్బం, త్వన్నయ ఏ 

వ్యాత భూయాF౯", ఆన యెన మితి అ థాని తే నామునా మన్నా 

చనాయ శపథః కృతో; మయా చ రహస్యానిశ్ళేదాయ. వినిగభికృత శ్చ 

స్నానభఖోజనవిలేపనా న్యనుభూయ నిత్యాస్థ కారాత్. కారాభి త్రికోణా 

దారభ్య ఉరగాస్వేన నుఠజై మకరవమ్, అచి నయం చైవం “హన్తుమస 

ఎస వామునా మన్నొాచనాయ శపధః కృతః, త దముం హత్వాఒవ నాస 
త్యవాదదో చే.ణ స్ప ల్యే"! ఇతి, నిప్పతత ER మే నిగళనాయ (పసార్య 

నూణపొగే సస్య వాన నోకఫి నిహత్య, పతితస్య త మై వాసిఛేన్యా 

శిరో న్యకృ_న్లమ్. అకధయం చ శృద్షైలకాం భా ఛ్, క ధంభూతః 

కన్వావురసన్ని వేళ్ ? మహా నయం (పయాసో మా వృ ఛెవ భూత్. 

అము్మత కించి చ్చోర యిక్యా నివ_క్రిప్యే.] ఇతి, తదుపదర్శితవిఖాగ ఇ్చావ 



అపహోారవర్శచరితం నాను ద్వితీ యోచ్చా గన, జగ 

గాహ్య కన్యా! న్ల నఃస్ర్రరం,, .పజ్వలత్సు మణిదీపేషు, నె నైక క్రీడాఖేదను _ప్రస్య 

పరిజనస్య మధ్యే మహార్హరత్న[ప్రత్యు ప్పసింహోకారద నృపాజే, హంసతూల 

గర్భకోమలశ యో ఛానఇాలని కునుములవచ్చురిత పర్య స్తే పర్యజ్క-త లే, 

వథ్సీణపాద పాట్ల కాధోభాగాను వేలి లేతరచరణ్యాగప ష్ట్ర మోవద్యినృతే 

మధురగుల్భసంధి, పరస్పరశ్లి ఫ్ట జక కాళ్డా, మాకుఇజ్చతోభయజాను, కించి 

డ్వెల్లి తోరుదణ్జయుగళ, మధిసితమ్స స _స్త్వము కైక భుజలతా గ పేశల, మపా 

(శయా న్తసిహితాకుఖ్బి లేత రభుజలతో త్తొనతలకరకిసలయ, మాభుగ్న శో 

ణిమణ్ణాల, మతిన్లస్టచీనాంతుకా_న్నరీయ, మనతివలితతనుతరోదర, మణుతర 

సి శ్వాసారమృక మృమా నకరోరకుచకుట్మ ల, నూతిరశ్ళీన బన్గురశిరోధరో 

ద్లెశదృశ్వమాననిష్టప్తతపసీయనూ (తపర్య స్తపద్త రాగరుచక, మధ౯లమ్యూ 

ధరకర్ష ర పాశ నిభ ్ రకేకుణల, ముపరిపరావృ తళ వగణపాశ రత్నకర్ణి రి కాకిరణవు 

పైరీవిజ్ఞాతవిషమవ్యా ఏద్దాశిధిలశి ఖర్జబన్హ, మాత్నపభాపటలదుర్ల క్ష్యుపాట 

లో త్తరాధర వివరం, గల్జస్థలీసం కా న నహ_స్వపల్లవ దర్శిత క-ర్హావతంసకృత్వ, 

ముపరిక పోలాదర్శతలసిప కృచి తవి తానపత్త్రజు"తిజనితవి శేషక। క్రియ, మా 

మోలితలోచచ నేన్దినర, మవిభా) న్న భూంపతాక, ముద్భిద్యమాన్మశ మజలవు 

లక్ భిన్న శిధిబచన్ల నలెలక్, మానగేన్తుసము సుఖాలక లతం చ, వ్మ్సబ్మపనుప్తా 

మతి థవళో త్తరచ్భదసిమగ్న(ప్రామొకపార్ళ గతయా చిరవిలసన ఖెదనిశ్చ 

లాం శ రద మ్ళోధరోత్సజ్రశాయిన్ మివ సౌదానుసిం Sa మపశ్యమ్, 

దృ ఫైన స్ఫురవ నద్ర రాగ శ్చకిత శ్లోరయితవ్యనిస్స నౌ స్త స యెవతా 

వ చ్చోర్యమాణహృదయ: కింక _ర్హవ్య తామూూథః మీ మతిష్టమ్, అత ర్క_ 

యం చ-ీన చే దిమాం వావులోచనా మాసు యాం న మృష్యుకి మాం 

జీవితుం వస_న్తబన్హుః, అసం శేకితప గామృష్టా చేయ మతిచాలా వ్యకృ 
మా_ర్తకవేణ హన్యా న్మేమనోరధం, తతో౭_హ మేవ ఘ్నీయీ. ఇతి. త 
దియ మృత (పతిప త్తి రితి నాగద న్తలగ్న నిర్యా సవాలు కాక ల్క-వణి౯తం 

ఫలక మూదాయ, మణిసముద్దకా ద్వణ౯వ_రికా ముద్ధృత్య; తాంతథా 



ద్ర దశ కువూరచర8త మ్, 

వరస మేవ న్గతుం _దత్యునసి రితి, తథాచ తే నాభ్యుపగ తే, గతా 

యుపోఒముప్యు భవన ముత్సవాకుల ముపసమాధీయమానపరిణయోప 

కరణ మిత స్తతః (ప వెశనిర్షమ్మ పవృ త్త లోకసంపాత, మలక్ష్యుశ సిక స్సహ 

(పవిశ్య మజ్తళపార తై, రవ్బూలికా పాణేపల్లవ మళ్నా సాక్షీ ణ్యాధర్య 

కేన విధి నార్చ వ్ర్మాణ మాదిత్సమాన స్యాయామినం బాహుదజ్డా 

సూకృష్య; చ్చురిక యోరసి _ప్రాహార్షమ్. న్ఫురత శ్చ కతిపయా నన్యా 
నవి యమవిషయ మగమయమ్ హతవిధ్య స్తం చ తద్భృహ మనువిచర౯ 

చేపమా నమధురగా తిం ఏిశాలలోచనా మభిని శామ్య తదాలెబ్దననుఖ 

మనుబుభూషు స్తా మాదాయ గర్భగృహ మవిత్షమ్. అస్మి న్నేవ తే 

త్ర నాసి న వామ్ము వాహగమ్మి రేణ సశ ణానుగ్భహీతేః, 

ఇతి శ్రుత్వా చ స్మిత్యా చ దెవూఒవి రాజవాహనః “కధ మసి 

కార్క- శ్యేన కణీ౯ానుత మ ప్యతి కా_న్లః 9 త్యభధాయ,; వున ర్నిరీ 

మ్యపహారవ రాణ “మాచక్ష్యు, త వేదాని మవసరజి ఇ త్యభాపత. 

జతి (శీమదాచార్యమహ+క విదణ్ణినః కృతే" దశకుమారచః తే 

అపహారవర్శచక౭తం నామ 

ద్వితియోచ్చా పస 



దశకుమూరచరితమ్, 

ఉపహారవర్య్శ చరితం నామ తృతీయోచ్చా రసః. 

క మాక లా 

సో౭_పి సస్మితం (పణ మ్యారభ తాభిఛాతుమ్, ఏపోఒప్యహ 

మస్మి పర్యట న్నక కా గతో ఏచేహేషు మిథిలా మపవి ఎ. నవ క్వచి 

న్మరిశాయాం విశమితు మేత్య, కయా౭ఒవీ వృద్ధతాపస్యా దత్తపాద్యః 
కుణ మళిన్తభూమా వచాస్థిపీ. తత _స్తృస్యా న్తు మద్దర్శనా దేవ కి మవి 
బద్దభార మృశు |పావ_త “కి మేత దమ్స కథయ కారణమ్,” ఇతి ప్భస్తా 

సా సకరుణ మాచప్ట. జై వాతృక, నను శ్రూయతే పతి రస్యా మిథిలా 
యాః (పహారనర్శా నా మానీజ్. తస్య ఖలు మగభరాజో రాజహంసః 

పరం మిత్తి మాసీత్ . తయో శ్చ వల్లభే బలశమృరళూ రివ వను 

మళీ వియంవదే సఖ్య మ్మపతిమ మదధాతామ్. అధ (పథమగశ్భాభినన్టితాం 

తాం చ [వియసఖం దిదృత్వుః వియంవదా వసుమలీం సహభర్తా) 

వుష్పవుర మగమత్ . అస్మి న్నేవ చ సమయే బూలవేన మగధ రాజస్య 
మహా జ్ఞన్య మజసి. తత్ర లేశణో=_పి దుర్గక్షుతాం గతి మగమ న్మగధ 
రాజః మైథిల న్తు మాల వేన్ద ప్రయత్న ప్రాణితః, స్వవిషయం |పకినివృశో, 
జ్యెష్టస్య సంహోరవమ౯ణ న్పుులే రిక టవమః౯ పభ్ళతిభి ర్య్వాాప్తం రాష్ట్ర) 

మాక ర్త; స్వ సియా త్సుహ్నపతే ర్లణ్ఞావయవ మాదిత్సు, రటవీపథ 

మవగాహ్యా, లుబ్దకలు ప్తసర్వసోగ౭. భూత్. | తత్పు తేన చ కనీయసాహా స్త 

వర్తినా స ఒలేకౌకినీ ననచరశరవప౯ణ౯భయపలాయితా వన మగా 

హీపి. తృత చ మే శాద్దాలనఖావలీఢనిపతితాయాః పాణ్శిభష్ట స్పచా 
లకః క స్య్వాఒవీ క వలాశ వస్య (కోడ మభ్య లీయత. తచ్చవాకర్షిణో వ్యాఘ 

న్యాసూ బిహు రిప్యాసనయ నము కః తుణా దాలితత్ , భీల్ల దారశై 

స్స బాలకో=_పాహోరి, సా త్వహం మోహనుప్తా కేనాఒవి వృష్టిపాలే 
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రర దశ కుమారచకితమ్, 

నోపనీయ స్యకంటీర మావేశ్య కృప యాషకాన్షవణా స్యస్టీణూయ, 
స్యభ రు ర న్తిక ముపతిష్టాను, కసహాయతయా యావ ద్యా నీకులిభ వామి, 

తావ న్మ మైవ దుహితా సహ యూనా శీ నా౭ఒవిత ముద్దేశ మగమత్ . 

సా భృశం రురోద. రుదితా నే చ సా సార్గఘా తే స్వహ స్తగతస్య రాజ 

ఫు తస్య కిరాతహ_స్తగమన, మాత న శ్చ కేనాఒవి వనచశేణ (వణవిరో 

పణం, స్యస్థాయా శ్చ సున 'స్తనోపయన్నుం చి స్తితాయా సికృష్టజాతిస సంస 

రవైక్స బ్యా శృంత్యాఖ్యానపారుష్యం, తదక్షుమేణ చామునా వివి కృపిపినే 

స్వశిరః క_ర్శనోద్యనమం, త న్యా నేన యూనా యవనృచ్చయా దృప్వైన 

దురాత నో హననమ్, ఆత్మన శోపయమన మి త్యక ధయత్ , స చ పృష్టో 

మిథిలేస్ట్రస్య 8 *2_వీ సేవకః కారణ ఏలమ్చి తన్థార్రానుసార బభూవ. 

సహ తేన స్వభ రు రన్తిక ముపసృత్య వు త్తవృత్తా నేన (శ్రోత్ర మస్య 

దేవ్యాః (వియంవదాయా ఛ్వాదహాన, స సు “లజ దిన్ల దోషా షష్ట 

వుత్తై శ్చిరం విగృహ్యా వున రసహిష్షుతయా2.తిమ్యత్రం | (పయుద్య బద్దః, 

చెవీచ బన్గనం గమితా ; దగ్ధా వున రహ మసి న్నవి వార్గకే జీఏత మపా 

రయ ని పంతుం (షవజ్యాం క్షి లా|గహీవమ్. ముహిళతా స మము హత 

హలం పూ వికటవర మహిపీం కలనునరీం కి లాశిశియత్, తౌ చే లిపి వ ఎగసి U 
(వెాజవుత్తై) నిరుష దవా నవర్ స స్యెతాం మహతా కాలేన త వేమూం 

వయోవస్థా మస స్ప్రశ్న్య్వేతామ్ తయో శ్చ సతో దాయాదా నశేన్షన్య 

నా ద 9 (పస హ్యశారిణో ఛ్వవెయు రితి (పవృద్దమన్యు రభిరురోద. 

శతా చ తాం తాపనిగిర మహ వమవి ,పవ\ుదబాపో నిగూఢ | ఎ D రగ ౧హా (అ లెధి బె" ఎ నిగూధి 

మభ్య ధామ్. య 'ద్యెవ మమ సమాశ్వసిహి. న న్వస్తి సి కశ్చి న్ను నుని 

నా ఫుత్తాభ్యుప పాద నార్ధం యాచిత , చ్లైన న అ చేతే పః 

చా రేయ మతిమవాళీ హి. క్ మనయా * సోజఒహ వసి క్ శ్చ 

మయా సౌ వికటవ ర్యా యథాక ధణ్బి దుపళ్లి ష్య వ్యాపాదయితుమ్. 

అనుజాః వున రతిబహవః తె రవి ఘటనే పౌరజానపదాః, మాం తు న 



ఉపపోశ త వర్శచరితం నామ తృతీయోచ్చా గస cA 

కశ్చి దిహత్య ఈద్భ_కృయా జానాతి వితరా వపి యావ నాం న పతిసం 

విదాకే కిము తేతరే ?. త చేన మర ముపాయేన సాధయిప్యామి.” ఇత్య 

గాదిపమ్, సాత్తు వృద్ది సరుదితం పరిష్వజ్య వ ముహు ర్తుహు హు నిర న్యు పా 

సూయ (పన్నుత స్తీ 'సోద్దద మగదత్ : “వత్చ, ప. క భద, తవ 

(ప్రసన్నో ఒద్య భగవా నిధిః అ దైవ (ప్రహారవర్శ గాధి ఏిదెహో జూ 

ఆః. యతః _పలమ్బనూన వీనబాహు ర్భవా క బత శోక సాగర 

వము ద్ తారయితుం సితేః. అాహాూ ! మహ ద్భాగ ఛేయం దేవ్యాః 

(వీయంవదాయాః ! ఇతి హర్ష సిర్భరా స్నానభోజనాడినా మా ముపా 

చరత్ అశ్మిశియం చాస్మి నై వకటదేశే నికి స “అచి నయం 

చ ఏ నోపధినా=_య మగ్గో న న నాధ్యః, వ్ శోపధీనా ముద్భవ 

శతమ్. అణతొ= నః న్హావురవృత్వా న్న న మసాకః "ేఅవళమ్య తద్దె రణ కించి 

జాల మాచశయమ్.” ఇతి. చినాపన్న ఏవం వుయి మహోర్ష్మ వ్రన్మగ్న 

మా_ర్రణ్జతురగ నిశ్ళా (సరయావథూ లేవ వ్యావ కృత తియామా. సము 

(దగర్భవాసజడ్క లే ఇవ మన్న పతాపో దివాకరః (పాదురాసీత్ . 

ఉత యావ సాయిత డి నముఖనియమవిథి సాం మే మాతర మవా 

దెప,మ్,. అవ జాల ల స్య నికటవర్శ ణః కచ్చి వనఃవురవృత్త న మభిజా 

నాసి ఇ త్యనవ సితే వచన ఏవ me కాచి దద్దనా (వత్యదృశ్యత. తాం 

చావేత్యు సా మే ధాతి హపాక్నాశుకుజైతకళ్టా మాచస్ట. “వు శ్రీ అము 

రశ పశ్య భ_రృచారకమ్. అయ మసా వకృపయా మయో వనే పరి 

త్య కః వున ర స్యేవ మాగతణి సా తు హర నిర్భరనిపీడితా చిరం (పరు 

ద్య బహు పిలపష్య శానా వున స్ఫృమ్మాకా రాజా న్హుప్రకవృత్తానాఖ్యానే 

న్వయుజ్యత. ఉ కంచ తయా “కుమార, కామరూశేశ (రస క భిన్చవర్శ 

నామ్నః కన్యా కల్పనునరీ కలాను రూ చాప్పరసో 2_ప్యతి కామ గృ పతి 

మభిభూయ వర్తతే. తదేకవల్లభస్పతు బహ్యవరోభ్ వి వికటన ర్యా. 

ఇతి. తా మవ్రచమ్. “ఉపస చైపనాం మత్ప్రయు స్తై రృన్దమ్హూలై $; 



౭౬. దశకుమవూరచరతమ్. 

రుపజనయ చాసమానదోపసిన్హాదినా స్వభ_రృరి జ్వేప.మ్. అనురూపభ 

_రృగామినీనాం వాసవదతాదీనాం వర్ణ నేన (గావ చయూనుశయమ్ అవ 

రోధనా న్లశేషు చాముష్య ఏిలసితాని నుగూణా నవి [పయత్నే నాసి 

ష్య (పకాశయ న్నీ మాన మస్యా వరయ. ఇతి. వున రహ మవ్చూూ వవో 

చమ్. “ఇత్ధ మేవ త్వ యా=_ప్యన న్య వ్యా పారయా నృపాబ్దనా= నా వుపస్థా 

తవ్యా, (పత్యహం చయ ద్య తత వృత్తౌన్త జాతం త దస్మె త్వ యా 

౭. వబోధ్యః వుదుకా ప్రన రియ ముదర్శ-స్యాదునో ఒస్మత్క-ర్కణః (పనా 

ధనాయ చ్చా య వానపాయినీ కల్పనున్లకీ వునువ ర్హకామ.' ఇతి. లేచ 

త మర్గం త కై వాన్వతిష్ట తామ్, 

శేషుచి ద్దినేషు గతే ప్యాచష్ట మాం మదమ్బా “వత్స, మాధ వీవ 

విచుమన్దా శ్రేషేణీ యధా౭_సౌ శోచ్య మాత్తానం మన్య తే త ఖోపపాద్య 

స్థావీలా, కిం భూయః క్చృల్యే మి తి. పన రహ మఖిలి ఖ్యా౭.. తృనః పతి 

కృతిమ్ “అస త్స కికృతి రయ మముమై నయా. సతాం చెనాం సర్వ 

ర సౌ నియత మేవం వత్యుతి. “న న్య స్తి కశ్చి దీదృ శాకారః వుమా౯ ?” 

ఇతి, (పతిబూ) హ్యనాం “యది స్వా తతః కిమ్ * ' ఇతి య దుత్తఠం 

సా దాస్యతి, త దహ మసి (పతిబోధనియ” ఇతి. సా త భేతి రాజకుల 

ముపసం[కమ్య ,పతిసివృత్తా మా మేకాన్తే న్యవేదయత్ . “వత్స, దర్శి 

తోసా చ్మితపట స్తస్య మ త్తకాశినై 5 చ్చి కియమాగా చానా “భువన 

మిదం సనాధీకృతం, యేన దేవే. వి కునుమధన్యని చేదృశీ వవుళ్శి) స్పన్ని 

ధశేచిత్ర మేత చ్చిత్రతమమ్!న చత మవైమి య ఈద్భశ మిద మిహతో 
సిమి౯ మాతే. శ్రీ సద మాలిఖతమ్?” ఇక్యాదృతవతీ వ్యాహృతవతి చ.మ 

యా చ స్మేర 'యోవీరళమ్. * దేవి, సదృశ మాజ్ఞాపయసి, భగవా నవి మకర 

శేతు శేవం నున్తర ఇతి న శక్య మేవ సంభావయితుమ్. అథ చ విస్తీన్హేయ 

మర్ల వనేమిః, క్వచి దీదృశ మవి రూపం దై నశ క్యా సమ్మ వేత్ . అథతుయ 

'ద్యేవం రూపో రూపానురూప నిల్చు నీల స్ద్యా క్ కశౌఫలోయువా నుహాో 



ఉపవారవర చరితం నావు తృతీ యాచ్చా సః, ౭౭ 

కులీన ER కశ్చి తన్ని హితే స్పా్యత్ , న కిం లప్ప కే రి) ఇతి, త యో 

కమ్. “ఏవం కిం (బవివి. 2 కరీరం హృదయం జీవిత మితి సర్వ మిద మల్స 

మనహక౯౦ చ, తళో న కించి ల్లప్ప్య చే, నచే దయం వ్మిపలమ్భృ స్యాత్ 
తస్యా అముష్యు దక కానానుభవేన య భేవం చక్షు శ్పరితాధ౯ం భవేత్ 

తథా౭న్ముగహః కార్యః * ఇతి, భూయో=వి మయా దృఢతరీక తు౯ 

ముపన్య స్తమ్ “అ స్పీఒ కోఒవి రాజసూను రవరుద్ద న్పృర౯. అముష్యు 

వసనోత్స వే సహ సఖీభి ర్నగరోఎవనవిహోకిణీ రతి రివ విగహిణీ యదృ 

చృయా దర్శ నపథధం గతా౭ సి, గత శవార్చానా కామశ రక లత్ష్యుతాం మా 

మన్యవ ర్తి. మయా చనా మన్యోన్యానురూ పె రన్వదుర్త ఖై “రాకా 

రాదిభి గు౯ణాతిశయె శ్చ (_పేర్యమాణయా తదచ్చికే శేవ కుసుమ శే 
ఖర సగనులేప నాదిభి శ్చ చిరముపాసితా౭_సి సాదృశ్యం చ స్వ మనన 

స్వయ మే వాభిలిఖ్య త్యత్సమాధిగాఢ తదర్శ నాయ (చేసీతమ్. నమో 

దథో౯ నిశ్చిత స్త స్యాము ప్యాతిమానుష్మ పాణస త్త (వజ్ష్ఞాపకప౯స్య 
న కించన దుష్కరం నామ. త మ డై కవ దర్శయేయం సుశేశో చేయః.” 

ఇతి తయా తు కించి దివ ఛ్యాత్యా వున రభిహితమ్. 

“అమ్బనైత దిదానీం గొపు, మతః కథయామి మమ తాతస్య కూ 

(పహారవమ౯ణా సహ మహతీ పీతి శాఫీత్ . మాతు శ్చ మే మానవ 

త్యాః (వియవయ న్యాయాః (వియంవదాయా శ్చ దేవ్యాః. తాభ్యాం ప్రన 

రజాతాపత్యాభ్యా మేవ కృత స్పమయో౭భూత్ . “ఆవయాః వు తవ 

త్యాః వుత్తాయ దుహితృమత్యా దుహితా చెయా.” ఇతి. తౌత స్తు 

మాం జాతాం (పన స్థాపత్యా వీయంన చెతి (పౌర్భయమానాయ వికట 

వవముకా గ్లో దబా ద త్తేనా౯, అయం చ నిషురః విత్ఫ దోహీ నాత్యుపప 

న్న సంస్థానః కామోపచాచే స. లబ్బవె చతుణ 8 కలాను కావృనాటకాది 

షు మన్హాభినివెశః శార్యోనాదీ దుర్వికళ్ళేనో =నృత వాదీ చాస్థానవపీ.౯ 

నాతిరోచ తే మ మైష భర్తా. విశేసత శ్పెషు వాసేషు య దయ 



౭౮ దకకుమారచకరితమ్, 

ముద్యానే మద_నరద్దభూతాం వుష్క-రికా మ వ్యుపా న్నన కిన్ మనాకృత్య 

మ య్యాబద్ధసాపత్నమత్సరా మనాత్మజ్ఞా మాత త నాటకీయాం రమ 
య _చికాం నా మాపత్య్వ నిక శేషం మత్పందీర రొతెొయా -'శృమ్చుకలతాయా 

స్సగయ మపచితాభ న్పుమనో భి రల క అయోగ్య శ్చ ప్రమా, 

నవజ్ఞాతుం చ పవృత్త, స్తక్కి మి త్య వే పేక్యు లే పరలోకభయం చెహి 

శన దుఃఖే నానంతమ్, అవిషహ్యం హి యోమితా మనబ్రశ రసిప జీభూ 

తచెతసా మని షజనచిరసంవాసయ న్రణామః :ఖమ్. అశో=_మునా వురు 

చసేగా మా మ .ద్యోద్యాన మాధఏీగ్పపహా సమాగమయ, అకక 

ఇమా (శే కే చేనహిమ మాలిమా తం మనో ౭_నుర కమ్. అస్తి చాయ మ 

ధ౯రాగి రనే నాముం స్వపదె (పతి స్థాప్య త మే వాత్యన్హ ముపచర్య 

జీవిప్యూమి.” ఇతి మయా త దభ్యు పేత్య (పత్యాగతమ్, అతః పరం భ 

రృదారకః (పమాణమ్, 

తత స్తృస్యా ఏవ సకాశా ది న్వువురసన్ని వేశ మ_న్సర్యంశిక వురుప. 
స్థానాని [పమదవనపదెశా నవి విభాగ నావగమ్య అ స్తగి£శిఖర పాతక్షు 

భితశోయత ఇవ శోడీభవతి భానుబిమ్చే, పశ్చిమా మ్ళోధిపయఃపాతని ర్యా 

వితపతజ్లజ్ఞరధూమసంభార ఇవ భక౭ితనభసి తమసి విజృమ్బి లే; పరదా 
రపకామర్శొనుఖస్య మ మాచార్యక మివ కర్తుం సముత్లి తై, గురుపకి ౫ 

హ్నృగహణశ్లాఖుని (గహాగోసరే కుపాకఢే, కల్పనున్తరీవద నవుణ్లరీ శే శేవ 
మద్దర్శనాతిరాగ పథమోపన లేన సృ్యయమా నేన చన్షమణ్ఞ లేన సంధుక్యు 
మాణ క్రేజసి భువన విజిగీషోద్య లే, దేవే సుప్పధన్యని, యథోచితం శయ 
నియ మభ; వ్యచీచరం చ, “సిద్ద ప్రాయ ఏ వాయ మధక౯ః కిం తు 

పరక ళతలడ్జనాం ధర్మఏగా భవెత్ ; సాఒప్యర్థ కామయో ర్య యూ 

రుషలమ్మే శాస్ర్రకానై కనుమ తె వేతి గురుజనబన్మమోమోపాయాభి 
సంధినా మ యా వెప వ్యత్మికమః కృతే? స దవి పాపం నిర్హ్హ త్య 

కియ త్యావి ధర్మకలయా మాం సమాశయయే దితి. అవి ల్వేత దాక 



ఉపహోరవర చరితం నావు తృతీయోాచా గస, రో = వ 

౯౯ ఉనా గాజవాహన స్పుహృదో వా కిం వకు సన్తి” ఇతి, చినాప 

రాదీన ఏవ సిదయా పరామృశ్యే. 

అదృశ్యత చ స్వప్నే హా_స్తివకొ) భగవ్యా నాహ సృచ “సౌ 

మ్య, ఉపహారవర్శ౯, మాస్మ లే దుక్వికల్చో భూత్. యత _స్త్వ్య మని 

మదంశః ) మజ్జటాభారలాలనోచితా౭.మరసరి దసౌ వరవర్ణినీ. తాం 

కాచి దజాననో జల కీడాం కుర్య న్న తీవ్యగాహత, సనా సపత్నీ తనయ 

విహితాం విలోడనా మసహమానా త మ*పత్ . ఏహి మర్త్యత్య మితి, 

సోఒప్య హేతుక శాప పదానా తుద సా మశపత్ , య ేహ బహు 

భోగ్యా తధా పి (ప్రాప్య మానుపషక మనేకసాధారిణీ భ వేతి త వయ 

డా క 7 ఇ జ్య ర 
మగ్గో భవ్య భవతా సరాశ జ్యూః. ఇలి. (పతిబుధ్య చ (వితియు క్ర 

సదహ రవీ (వియాసం కేతవ్యతిక రాదిస్స రణే నాహ మనె షమ్, 

అన్యేద్యు రనన్యవ్యావృ త్తీ రనజ్లో మ య్య వేషునర్ష మవర్షల్, 

అశుష్యు చ్చ జ్యో తిషృతః (డభామయం సరళ (పాసరచ్చ తివైతమయః 

కరమః, అహం చ కారమిక బివసన శ్చ దృథితరపరికి రః ఖడపాణి రుపసం 
(ఎ టు గా 

వృత్త పన్తుతోపస్క_రః స్మర న్థాతృదతా న్యభిజ్ఞానాని రాజమస్దిరపరిఖా 

ముదమ్భృస ముపాతిసష్టమ్. అ థోపఖాతం మాతృగృహద్యాశే పృుష్కు_రిక 

యా [పధమసన్ని థావితాం వెణుయస్టి మాదాయ, తయా శాయితేయా 

పరిఖాం, స్థావితయా చ ప్రాకార మత్యలద్ధ యమ్. అధిరుహ్యూ పశ్వేష్ట 

కచి లేన గోఫవురోపంతలాధిరోహేణ సోపానపశేన భువ మప్వవాతరమ్, 

అవలిర్ల శ్చ నకుళవీధీ మత్మిక్రమ్యు, చమ్పశావళీవత ౯నా మనా గి వోప 

స ba తేరాహి కరుణం చక వాకమిధభునరవ మశ్చణవమ్. వున రుదిచా 

పాటలాప ఛేన స్పర్శలభ్య విశాల సౌధ తుల్యోద శేణ సర శస మివ గత్యా 

ఫునః ప్రాచా విద్దేభాబ్లేరహణ్ణమడ్డిశ భయపాన్మ్వేన మైకతపణేన కిం 
చిద నర మల్మికమ్య, వున రవాచిం చూతపిధీ మగాహివ్. తత శ్చ 

గహనతర ముదరోపరచితకత్న వేదికం నూధఏలతామళ్దాప మోాహషద్యివృ 



ఛాం దశ కుమారచరితమ్, 

తసంవుటోన్మి మిత భాసా దీపవర్హా్యా న్యరూపయమ్. పవిశ్య చై కపార్షే గ 

ఫుల్ల వుష్పనిర_న్తక కుర్యపోతప _జ్_భి త్రిపరిగతం గర్భగ్భహ మవనిపతి 

తారుణాశోక శాజబామయ మభిననకుసుమకోమలముకు ళవులక లాళ్ళాతం 

(పత్య గ ప్రవాళపటలపాటలం కవాట ముద్దట్య (పావిశమ్. 

తత చాపీ ద్వి సీరం కుసుమ య నం, మదనోపకరణవన్తుగ ర్భా 

న్స కమలినిపలాశ సంఫుటాః, ద నమయ స్థాలవృ_నః, నురభిసలిలభరిత 

న్స భఛృజ్షైారకః, సముపవిశ్య ముహూర్తం విశాన్తః పరిమళ మతిశయ 

వన్న మ్మాఘాసివమ్,. ఇశెహం చమన్సమన్లం పదశబ్దమ్. (శు లే ఏవ 

సం కేతగృహో న్నిర్రత్య ర్వాశోకస_న్లపార్ళ గినవహి తాబ స్టితోజన్ని, 

సాచనుభూ రనుహీమకామా శనై రుచేత్వ మా మదృష్ట్వా బలవ దవ్య 

ధి, వ్యసృజ చ్చ మ తరాజహం నీవ కళారాగనల్లుగద్ర దాం గిఠమ్, 

“వ్వ క్త మస షే నా న్ల్యుపాయః (పాణితుమ్ అ హృదయ, 

కి మిద మ కార్యం 'కార్యవ వధ్యవ సావి తదసంభవేన కి మేవ ముత 

మ్యుసి ¥, భగవ, బజ్వా మెలా, క స వాపరాధః కృతో మయా* య 

దేవం దహన, న చ భసీకరోవి. ” ఇలి 

అ థాహ మావిర్భూయ వివృత దీపభాజనో "భామిని, నను బహ్వ 

పరాద్దం భవత్యా చిత్తజన్యనః, య దముష్యు డీపతభూతాం రతి మాకృ 

త్యా కదథిణతవ లి, ధనుర్యష్టిం భూలతాభ్యాం, భ /మురమాలామయీాం 

జాం నీలాలకద్యు తిథి, రస్తా/ ణ్యపాద్చవివ్నీతే ర హార జనధ్యజపటాంశు 

కం దశనచ్చదమయూాఖజాలలె ః, (పమనుహృదం వులయమనూరుతం 

పరిమళపటీయ సా సన్యాస పవచేన, పరభృతరుత మతిమష్తైుల |పలామెః, 

సుషృమయీం పతాశకాం భుజయప్రై భ్యాం, దిగ్వి జయారమ్భృపూ- ర్త కుమ్మ 

మిధున మురోజ యుగ లేన, | క్రీడాసరో నాభిమడ్డా లేన, సన్నా హ్యార ధమలణ్ణాలం 

(శోణేమణ్ణా లేన; భవనరత్న తోరణ స్తమృయుగళ మూరుయుగ శేన, లీలా 

కర్ణకిసలయం చరణతల పథాభి శ్చ. అతః స్థాన ఏన తాం థునోతి మకర 



ఉపహారవర్శ చరితం నామ తృతీయోచ్చా నస, ౮౧ 

"కితుః, మాం పున రనపరాధ మధిక మాయాసయ తీ ల్యే. ఏతస్య దోషః, 

తత్ప)సీద నున్లకి జీవయ మాం జీవనాపధ్రే ర వాపాశ్లై రనద్రభుజజ్ఞద 

స్లమ్.” ఇ కాశి ప్టవా, నరీరమం రాగా వేక పేక లాం బశాలలోచనామ్. 

అవసి తాన్థాం చార కవళితేక్ష్షుణా మాష. లేద శేఖోచ్భేద జర్జరితకపో 

లమూలా మనర్రళ కలకల పలావినీ మరుణ దశ నకరరుహార్పణవ్య తిక రా 

మత్యర్థపరి శ్రేధాజీ మారా మివ లకుయిక్యా, మూాననీం శారీరీం చ ఛార 

కాం శిథిలయక౯ ఆత్మన మవి తయా సమానార్గ మాసావయమ్, తత ణ 

విము కృ సంగతే రకాననానికం విధి మనుభవనై చిరపరిచితా వి వాతిరూ 

ఢ వ్యిసమ్భా మణ మవలతిస్థావహి. తదా పయోగకాలే సమాయాతే, 

అహ ముస మాయత౦ం చ సిశ్వస్య; కించి దినదృష్టై నాం దృఢం పరిప్యూ 

జ్వాపస రుం పవృ తః ఇశుముఖీ తు సా యది _పయాసి నాధ, పయాత 

మేవ మే జీవితం గణయ, నయ నూ మపి; న చే క్రాసీజనో నిష్ప్ర 
యోజన ఇత్యష్షాలి మవతంసతా మనై షీత్ . 

అవాదిపం చ తౌమ్ _అయి ముగ్జె, క స్పచేతనః స్రీయ మభికా 

మయవమానాం నాభినన్సతి * యది మదన్నుగహనిశ్చల స వాభిసంధి, 

రాచ రావిచారం మదుపదిష్ట్రమ్. ఆదర్శయ ర మత్సాదృశ ట్టి” ర్ం చిత 

పట, మాచక్యు చ “కి మియ మాకృతిః ప్రరుషసౌన్త్లర్యస్య పార మారూఢా 

న వాళి “చాఢ మారూ ఆజేతినూన మనసా వత్యుతి, (బూహి భూయో, 

“య ద్యేవ, మ స్తి కావి తాపసీ చేశా నరభ9మణలబ్బ పాగల్భా్యా మమ 

చ మాతృభూతాత యెద మా లఖ్యరూపం ప్రరస్క త్యాహ ముకా, 

“సో౭_స్తి తాద్భ జనో యేన త్య ముపోమితా పర్వణి వివిక్రాయాం 

భూమా వురోహి_తై ర్షుతము కే సప్పాక్చిషి నక్ష మేకాకినీ శతం చన్దనస 

మిధ శృత మగురుసమిధః కర్పూర మువ్టిః పట్టవస్తాణి చ ప్రభాతాని 
హుత్యా భవిష్య "స్యేవ మాకృతిః. అధ చాలయిష్యుసి ఘతణ్రాం ఘా 

గ 

ఫుటక్వణి తాహూతే శ్చ భర్తా భవరే S$ సర్వం రహస్యజాత మాఖ్యాయ 
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౮౨ దకశకుమారచరితమ్, 

నిమోాలితావ్షో యది త్యా మాలిశ్లే దయ మాకృతి రము ముపసజ్కౌ 

మేత్. త్యం తు భవిష్యసి యధావురాకా రైవ, యది భవ్నత్య్యె భవ 

త్పిియాయ చ గోచల్సే న చాస్మి స్విధా విసంవాద శృజ్కృ్య్యః. ) ఇతి. 

వవు శ్చే దిదం త వాభిమతం, సహ నుహృన్య న్రిఖి రనుజైః పౌరజాన 
పదై శ్చ సంమ న్య లేపావు ప్యనుమ లేన కర్న ణ్వభిము ఖేన స్టేయమ్.” 

ఇతి, స నియత మభ్యుపేష్యుతి. వున ఠరస్యా మేవ (పమదవనవాటీ శృజ్జా 

టికాయా మాధర్యశి కేన విధినా సంజ్ఞ వితపశునా౭_భిహుత్య ము కే 

హిరణ్య రెతసి తద్దూమశ మనేన సం్యపవిస్టైన మయా౭-స్మి న్నెవ లతా 

మర్తూవే న్ధలేవ్యమ్, త్యం స్రనః | పగాఖఢాయాం (పదోప. వేశాయా మాల 

విష్యుసి కశ కృత నర్శసికా వికటవరాణం మార అన్ త్య మక 

తజ్ఞ శ్చ మదనుగవహాలబ్జే నావీ రూపేణ లోకలోచనోత్పవాయమా 

నేన మత్సపల్నీ రఖిరమయిష్యాసి, చావా మాత వినాశాయ బీతాళో 

శై పన మాచగేయమ్, ” ఇతి, (శు త్వేదం త్యద్యచః స య ద్వదిష్యతి 
త నృహ్య మేకాకి న్యుపాగత్య నివేద యిహ్యసి. తతః పర మహ మేవ 

క్షస్యామి. మత్సదచిహ్నాని వోపవనే వుష్క్రకయా (పమార్హ యెతి, 

సాత ఢోతి ఇాస్తోంప బెశ మివ మదు కృ మాదృలళ్య కధంకధ మ ప్యగా 

దన్తఃపురమ్. అహ మపి యథ్శాపవేశం సిగణ త్య స్వ మే వావాస మయా 

పషమ్, 

అథ సా మత్తకాశినీ తధా త మర మన్వతిష్టత్ , అతిషఫ్ట చ్చ 

తన్మతేస దుర్మతిః. అభ్ళమ చ్చ పౌరజానపదే వ్యియ మద్భుతాయమా 

నా వార్తా, “రాజా కిల వికటవర్థా చెసీమ నుబలేన జేవయోగ్యం వవు 

రాసాదయిప్యతి, నూన మేహ న షి పలమ్మో౭_తిక ల్యాణః, రెవ కథా 

(పమాదన్య స్వస్మి న్నే వాన్తఃవురోపవ నే? స్వా గమహి సై కవ సంపాద్యః 
కి లాయ మథ౯ః, తణా౭_వీ బృువానరి పనలు. మ౯_స్ప్రిభి ర ప్యభూ 

దనుమతేః. య ద్యెవం భావి, నాన్య దతఃపర మ స్తి కించి దద్భుత) మచినో టి 

బి 



ఉపహారవర చరితం నావు తృతీయోచ్చా వస, ౮కె 
క 

హి మణిమన్హాపధీనాం (పథావః,' ఇతి. (పసృతత శేషము లోకచాచేవు 

(పొసే పర్యదివ సే (పగాణాయాం [పౌథిత్రమసి (పదోస వేళాయా వము న్వవు 

రోద్యానా దుదెరయ ధ్ధూర్జటిక ధూ మో థూమోద్దమః) (| రాజ్య 

దధితిల గారసర్ష ప వసా మాంస రుధి రాహుతినాం చ పకిమళః పవనాను 

సారీ చ దిశిదిశి _పావాల్సిత్ . (ప్రశా నే చ సహసా ధూమోద్దమే తసి 
న్నహ మపిశం, నిశానోద్యాన మూగమ చ్చ గజగామినీ, ఆలిబ్బ్య చ 

మాం సస్మిత మభ్యాధాత్ . “భూ రృ సిద్ధం చే సమోహితీ, మవసిత శ్చ 

పశు రసా. అముష్యు -వోష పలోభ నాయ త్వ దాదిష్ట యా దిశగా మ 

యో క్షమ్. “కితవ,న సాధయామి లే సౌన్షర్యమ్. ఏవం నున్షగో హి త్య 

మప్పరసా మవి స్పృహణయోా భవిష్యసి, కి ముత మానుషీణామ్? 

మధుకర ఇవ నిసర్హణాపలా ద్యత్ర క్యచి దాసజ్ఞతి భవాదృశో నృశంసి 

ఇతి. లేన తు మే పాదఠరోూ గ్నిప త్యాభిహితమ్: “రమ్మోరు, సహస్య 

మత్కృతాసి మశ్చంతాస, మనసా౭ వీ న చినయేయ మితః పర మితర 

నారీమ్స్ త్యరస్వ (ప్రకృతే కర్మణి. ఇతి, త దహ మోనృశేన వై వాహి 
కేన నేపభ్యేన త్వా మభిసృతవతి [పా గవి రాగాగ్ని సావీక మన జ్రేన 

గురుణా ద తోవ తుభ్య మేపా జాయా, ఫున ర పీమం జాతవేదసం 

సామీకృత్య స్యహృద యేన దత్తా.” ఇతి పపదేన చ చరణప్పష్టే. నిప్పీడ్య 

(పోర్టి ప్పపాదపాప్టి౯ రితశేతరవ్య తిష కృకోమలాబ్లుళిత లేన భుజలతాద్వ 

యేన కన్లరాం సమా మో ౪ సలీల నానన మానమయ్య స్వయ మున్న 
పుతేముఖకవులా ఏభా_న్లవిశాలద్భృస్రై రసకృ దభ్యచుమృ్చుజ్. | 

అ _కౌనామ్ “ఇ హైవ కురళ్జాక గుల్మగ కృ తిష్ట యావ దహం నిర 

త్య సాధయేయం సాధ్యం సమ్యక్ ఇతి విసృజ్య త ముపసృత్య పళోవూా 

నల పచేశ మశోకశాఖావలమినీం ఘకా మచాలయమ్. అకూజ చ్చ 
సా తం జనం కృతాన్తమూ తీ వాహ్యయ నీ, (ప్రావర్తిషి చాహ మగు 
రుచన్లనపముఖాని *హాతుమ్. ఆయానీ చ్చ రాజా యథో కం చేశమ్, 



రూ దశ కుమారచరిత మ్. 

శడ్య్యాపన్న మిన కించి త్సవిస్మయం విచార్య తిస్టన్త మృబవం, “బూ 

హి సత్యం, భూయోఒవీ మే భగవన్తం చిత్రభాను మేవ సా సీకృత్య, న 

చే వనన కూచపేణ మత్సపత్ని రమయిష్వుసి తత న్యా బుదవం రూపం 

సం క్రమయేయమ్.' రిల. సత దైవ చె వ్యేవేయం నోపధి రితి న్సుటో 

పజాతీ సం పత్యయః (పావర్ రత శపణభాయ, సి స్త ఫ్రున ర యో కమ్. 

కిం నాశపశేన? శైవ హీ మానువీ. మాం పరభవిష్యతి ? య ద్యప్ప 

రోభి స్పంగచ్చ నె సి సంగచ్చస్వ కామం, కధయ కాని త్తే రహాస్వాని : గ 

త త్క_ధగా నే త్వత్స్యరూపభంశ ' ఇతి. సోజ_[బవీత్ . "అస్తి బద్దో మల్లి 

తుః కసీయా౯ |థాకా (పహారవన్శా. తం ఏపాన్నేన వ్యాపా ద్యాజీర్హ 

వోపుం ఖ్యాపయేయ మితి మన్తిఖి స్ప హాధ్యవసితమ్. అనుజాయ విశా 

లవర్శ'ణే దణ్లాచ కం వుడ్ణాాభియోగాయ దిత్సితమ్. అరవ. శ్చ పాషా 

లిక; పరి తాత న్స సార్గచాహాః ఖనతినావమ్నూయవనా ద్వ జ మేకం వనున్ల 

రామూల్యం లఘీయసా౭_ న్పైణ లభ్య మితి మ మైకా న్న ఒమన్తయె 

తామ్. గృహపతి శృ మ మా_న్తరజభూతో జనపదమహ త్తరః శతహలి 

రలీకాపవాదశీల మవలేపవ_రం దుష్ట గామణ్య మన_న్తసీరం జనపదకోేశేన 

ఘాతే యేయ అ దగ్జాధరా నుడ మత్సగయోగా స్నియోక్తు 

మభ్యు పాగమతీ '—9క్సే మిద మచిర్మపన్తుతం రవాస్యమ్.” ఇ త్యాకర్ణ క 

త “మియ త్తవాయు, రుపపద్యస్య స్వకర్ఫోచితాం గలి మితి చ్చుకక యా ద్వి 

ఛాకృత్య కృత్తగ్నాతం తస్మి న్నేవ (పవృ త్తస్ఫీతసవి౯ాషి హిరణ్య శేత 

స్యజుహవమ్. వ. చ్చాసౌ ఛస్మసాత్. 

అథ ప్రీస్వళౌనా దీప. ద్యివ్యాలాం హృదయవల్ల భాం సమా 

శ్వాస్య,నా స్తకొంయ మవలమ్బ ఫ్ (స ఫ్ర? దహ మొర క యూాహన్యా న స్స 

ర్యాణ్య_న్లఃస్రురా గారహూయ సద్య ఎవ సెవాిం ద తవాక, వస్మతవిలాసి 

సీసార్థమభ్యే కంచి ద్విసృృత్య "కాలం, వసృష్టావరోధమళ్డాల సద నఃవువే 

తయా సహ నిశా మనైపమ్. అలభే చ తన్గుఖా _దాజకులస్య నీలమ్, 



ఉపవ+ర వర్మ్శచ రెతం నామ త ్రతీయాచ్చా గస ళో 

ఉపసి స్నాత్వా కృతమబ్దళో మ ని స్సహ సమగచ్నే ; తౌం 

శ్నాబవమ్. “ఆర్యా, రూపే శైవ సవా పరివృొ మమ స్వథావో; 

య ఏహ విపాన్నేన హాన్తుం చిస్సితః వితా మేస ముక్తా గ స్వ మేత 

_దాజ్యం భూయ ఏవ (గాహయితవ్యః, విత్ఫవ దముష్మె సుం శుుళూ 

పు యెవ నర్తామహే, న హ్యా స్తి పితృవధథా త్పరం పాతక మి'తి. భాాత 

రం చ విశాలవర్హాణ మాహూ యా కచా౯, “వత్స, న నుభికా స్సాం 

(పతం వుణ్ణా), సె దముఃఖమోాెెహూూపహతా _స్తక్రాత్తానో రాష్ట్రం న 

స్పుఖిక్షు మభ్ళిద వేయు) రతో ముష్టివధ స్పస్యవధో వా య దోత్పద్య 

శే, తచా=_భియాస్యని, నాద్య యాతాయు శతి, నగరవృద్దా న 

ప్యలావిపమ్ క అల్పీయసా మూల్వేన మహోర్త్హం వస్తు న మే లభ్యం 

ధర్మరయోయె ; తేదనుగుణో నైన మూ ల్వే నాదానం [కియతామ్.” ఇతి, 

ఛతసాలిం చ గాష్ట్రముఖ్య మాహూ యా౭_ఖ్యాత వాక్. “యో౭_సా 

వన న్లసీరఠః (పహారవర్శణః పక ఇతి నినాశ యిషీతః, సో౭ఒవీ వితరి మే (పకృ 

5 9 9 5 తిస్టే కి మితి నాశ్యేత? త్వ యావి తసి నృంరమ్మ్ళో న కార్యః). ఇతి, 

త ఇమే సర్వ పరాక్ డాని5 ముపలభ్య, సవ చాయ మితి సిశ్చన్యా 

నా, వస్మయమానా ERY మాం మహాడెవిం చ (పశంసనో, మ_న్లబలాని 

చోద్ధోషయనోో బన్టనా త్పితరా నిష్క్ర్రమయ్య, స్వం రాజ్యం పత్యపా 
దయ౯, అహం చతయా మే ధాతా సర్వ మిదం సమాచేష్టితం రహసి 

పిత్రో రవగమయ్య ,_పహర్షకాస్టాధిరూఢ యో _సయోః పాదమూల 
మభ జే. అభ జ్యే చ యావ రాజ్యలత్య్య్యా తదనుజ్ఞాతయా ; (పసాథితాత్తా 

దేవపాదవిరహదుఃఖదుర్భగా న్ఫోగా న్నివికశ౯్, భూయోా=స్య పితృ 

సఖస్య సింహవర ణో లేఖా చ్చణ్ఞావర్రణ న్పమ్వ్బా భియోాగ మభిగమ్యు, 

శ తువధో మి_త్త్రరతా చోభయ మవి కరణీయ మే వే త్యలఘునా లఘు 
జ చ దు జగ జ్య సముఫైై"నేన సై న్యచకే ణాభ్యసరమ్, అభూవం చ భూమి _స్త్వత్పాద 
లన్నీ సాతమోత్కి 9! యామాహారాత్సచా నన్హ్దరా శే డెలి, 



తొడ. ఉపహారవర చరితం సామ కృతీ యోచ్చాాసు. 

వ అల “౨ f.< (శు పే దేవో రాజవాహాన స్పస్మిత వునావీత్ , పశ్యత పార 

తల్సిక ముపధియు క మది గురుజ నబన్గవ్యస నము కిపేతుతయా దుష్పా 

మత్స పమాపణోపాయత యా రాజ్యోపలబ్దమరాలత యా చ ప్రుష్య-లా 

వధ౯ధరా వ ప్యరీరధత్ . కిం హి బుద్దిమద్దిః (పయు క్షం నాభ్యుపైతి 

శోభావ్,” ఇ త్య్వధకాపాల ముఖే విధాయ స్మి గదీర్ధాం దృష్టిమ్ “ఆచస్టాం, 
9 = రి భవా నాత్మీయచ6తమ్.” ఇ త్యాదిదేశ. సోజఒవి బద్దాజ్టులి రభిదభే, 

ఇతి (సమ దాచార్యమహోకవిదణ్ణినః కృతే దశగకుమారచరి తే 

ఉ తరవీఠకాయా ముపహారవర చరితం నామ 

తృతాయోచ్చా సః, 



దశ కుమారచరితమ్, 

అర్థపాల చరితం నాము చతుర్ధోచ్చా (సః, 

AT BET ———— 

దేవ సోఒహ మ స్వేభి కేవ నుహృద్భి శేకక గ _కిమాలినేమి 

భూవలయం పకిభమ న్ను పాసరం కడాచి త్కాళీవురీం వారాణసీ ; ముప 

స్పృశ్య మణిభచ్షనిర్మలామృసి మశేకర్టి కాయా, మవిము శశ సరం భగన న 

మన్సక మధనం (పణమ్య, (పదకీణం పరిభమ౯, వురుపు మేక మాయామ 

వ_న్ల మాయసపరిఘవీవ రాభ్యాం భుజూ భ్యా మాబధథ్యమా నపరికర మన 

వరత రుదిశోచ్చూనతామద్భస్టి మ్మ దాకుమ్. అతర్కయం చ కర్క_కో 

=_యం ఫ్రురుషః, కార్చణ్య మిన వర్ష తి, మూనతారం చతు, రారమ్భ శ్చ 

సాహసానువాద్; నూన మనసా (పాణనిస్ప్ప్టృృసహః కి మవి కృచ్చ్రం (పియ 

జనవ్యసనమూలం |ప్రకిత్స తే. తత్ప చ్చేయ మేన మస్తి చేన్మ మావి 
కో౭_పి సాహాయ్యాన కాశ స్త మేన మభ్యుపపద్య, ఇ త్యపృచ్చమ్ “భద, 

సన్నాహాూ౭_యం సాహస మవగమయత్సి న చే ద్దోప్య మిచ్చామి శో 

తుం తవ శోకహేతుమ్.” ఇతి. స మాం సబహుమానం నిర్వణ్వ౯ “కో 

దోషః? శూయతామ్.” ,ఇత్సి తతః క్యచి త్క_రపీరతలే మయా సహా 

సిహక్ణాః కథా మకౌర్డీత్. 

మహాభాగ, సోఒహ మసి పూర్వేషుకామచరః పూణ౯భ దో 

నామ గృహపతివు త్త పయత్న సంవర్సితో2-పి పితా దై వచ్చన్దానున ధ్ర 
తు చౌరవృ త్తి రాసమ్. అ ధాస్వాం కాశీవుగ్యా మర్యవర్వ్యస్య కస్వచి 

దృృహే చోరయిత్యా రూపాభి గాహిణోో బద్దః, బద్దె చ మలు మత్త 

హస్తే మృత్యువిజయా నామ పింసావిహారీ రాజగోవురోపరితలాధిరూ 

ఢస్య పశ్యతః కామపాలనామ్న: ఉత్తమామాలత్యస్య శాసనా జ్ఞనకక్టార 

పద్వ్యిగుణితఘణ్థార నా మణ్ణలితహ _స్తకాణ్ణో=భ్యథావత్ , అభిపత్య చ 



౮౮ా దశకుమూర చరిత మ్, 

మయా నికాభ యేన నిర్భ_్త్సితః పరిణమ౯ డారుఖణ్జానుషి రాను పవిషప్రోభ 

యభుజదణ్లచణఘ టిత| పతిమానో భీత ఇవ న్యవ ర్తిష్ట. భూయ శ్చ నేతా 

జాత సంరమ్మేణ నికామదాకుడై ర్యాగ జ్కు-శ పాదప్శాతె రభిముఖకృతో మ 

యా౭_వపి ద్విగుణా బద్దమన్యు నా నిర్భ ర్వా హతో నివృ క్యాపాదవత్ న 

అథ మయా౭_.నుపత్య సరభస మాకృష్ణః కుష్ట శృ యనా హా న! మృతో 

2_సి క్ష గచ్చసి కుక్షారాపశ ద!” ఇతి సిశితేన వారణేన వారణం ముహు 

రుహు ఠ భిఘ్న న్ని ర్యాణభాగే కథ మవి మదభిముఖ వుకరోత్ , అథ “అప 

సరతు ద్విరదవ రాక ఏషః, అన్యః కశ్చి చాతజ్లపతి రాసీయతాం, యే నాహ 
-+4 ౧ 

మిపహా ముహూ రం విహృత్వ me గనవ్యాం గతిమి త్యవో-చమ్.” దృ 

'స్టై్యవ సమాం రుష్ట ముదర్హన ముత్కౌామన్త ముత్కా-) న యన్ఫృసి 

మంతా: పలాయిష్ట. మున) వున రహ మాహూ యా౭_భ్య భాపెషి.. 

“భద, మృత్యు రివ ఏష మృత్యువిజయో నావు హింసానిహాకీ, సోఒయ 

మవి తావ ర్త ( మైవంభూతః కృతః. త ద్విరమ కర్మణో౭స్యా నృలీమసాత్ ) 

కి మల మసి (పప ద్యాస్మా నార్యవృత్త్యా వ ర్లితుమ్ * ఇతి, యథా జ్ఞాప 

యని త ఛేతి విజావిశో= యం మయా మి త్త్రవ న్య య్యవ ర్రిష్ట. 
ణు క జీ వర్మి 

మ యెక దా రహసి జాతేషి సమ్మేణ పస స్పోఒ. భాపతే స్యచరి 

తమ్, ఆనీ త్కు_సుమస్రఢేే RE రివుక్షాయస్య మ_స్టీ) ధర్మపాలో నాము 

వ్మిశుతధీ |శ్రుతర్ది!. అముష్యు వుత్త) న్సుమితొ) నామ వీ తై9వ సమః 
(పజ్ఞాగుణేషు. తస్య చె ౧మాతుకః కనీయాక౯ భాంతాఒహమ్,. -వే శేవు 

విలస నం మా మసౌ వినయరుచి రవారయత్. అవార్యదుర్నయ 

ణాహా ముపసృత్య దిజ్ముఖేషు భమ న్యదృచ్చయా౭_ స్యాం వారాణ 

స్యాం ప్రమదవనే మదనదమగనాశాధనాయ నిర్లత్య సహ సఖీభిః కన్లు కే 

నాను కీడమానాం కాళీభతులా శ్చణ్ణాసింహస్య కన్యాం కా న్తిమతీం నామ 

చకమే, కథ మవి సమగచ్చే చ. అథ చృన్నం చ విహరతా కుమూారీవుశే 

సా మ యా౭సీ జాపన్నసత్త్యా, కంచి క్పుతం చ సూతవతి. మృతజాత 



అరపాలచరితం నావు చతురోవా సస. ౮ ఫ్ థ “1 

రితి సో౭_పవిద్ధ సయా రహస్యని శ్ఫృేదభయాత్ , పరిజనేన క్రీడాశై లే, వ 

బర్యాచ శ్శ మాసీతః, త యెవ నివ రమానయా నిశీణే రాజఏథ్యా 

మారీ కవురూ. పె రభిగ్భృవహ్యా తగ్చితయా దణ్జాపారుహ ష్య భీతయా నిక్చిన్న పా 

యం రహస్యమ్. రాజాజ్ఞ as మూ క్రీడగికిదరీగృశే టా వ్మిసబ్ద పను_ప్త క 

స్త యూపదర్శితో యభథోపపన్న రజ్జాబద్దః sh శాన ముపవీయ మారళ్లో ద్య 

తేన కృపాణేన (పాజిహీగ్తే న నియతిబలా ల్లూనబన్ల స్త మసి మాచ్చి ద్యా 

_న్య్వజం త్ర మన్వాం శ్చ "కాంశ్చృ త్సహృ త్య్వాపాసరమ్, అన శరణ శ్చ 

భమ న్న టన్య్యా మేక దా౭ఒశుముఖ్యా కయా౭2_పి దివ్యా కార యా సపరి 

వారయా కన్యక యోపస్థాయిప. సా మా మల్హఃలికిసలయోా త్తంని తేన 

ముఖవిలోలకు నలేన మూర్ధ్నా (పణమ్య, మయా సహ మహావనవటదు) 

మస్య కస్యా౭_వి మహతః (పచ్చాయశిత లే తలే నిపగ్రా, “కాసి వాను? 

కుతో౭ న్యాగతా 1 కస్య హేత్రో రస స్య మే (ః పసీవసి 2) ఇతి సాభిలాహ 

మాథావితా మయా, వాజ్మయం మధువర్ష న : 

అర్య నాధస్య యయోణాం మణిభద స్యాస్మి దుహితా తారావళీ 

నామ సాఒహం కదాచి దగ_స్హ పత్నీం లోపాము దాం నమస్కృ 'త్యాప 
న రనూనా మలయగి శే, పేతావాసే వా రాణన్యాః క మవి చారకం 

రుద న్ల మ ఆదాయ వైనం త్మీవస్నేహా నృమ వితో స్పన్నిధి 

మనై మమ్. అనె లీ చ్చ తాతే ౩ మే చెవ స్యాల కేశ్వర స్యా౭-స్థానిమ్. ఆ 

థాహ మాహూ యాజ్ఞ పా హరసఖేన “వాలే, చాలే౭_ని స్క్ద్చుశ స్తే 

బావకి” ఇతి. “కెరస ఇ yer స్మిన్వశ్చే వత్సలతా” ఇతి క్ వ 

విత “సత్య మాహ వరా కః ఇతి తన్నూలా మతిమహతీం కధా మక రోత, 

అ _తె)తావ దవగతం ముయూా: ళు కిల నె "నక శూ దకః కామపాల 

శ్చాభిన్నః, బన్లుమతి వినయవతీ కా నిమలీ చాభిన్నా, వేదినుతీ యక 

దానీ హక చే నైవ; పహాంసావతి సురసేనా నులోచనా చానన్యా, 

నప్పిని రజ్రపతా కా ఇన సేనా చూపృథధగ్ఫూ ల: యా కిల వె "నకావస్థాయా 
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నారి దకకుమారచరితమ్, 

మగ్ని సాన్నీక మాత సాత్కృతా గోోపక న్యా సెవ కి లార్యదాసీ వున 

శ్చాద్య తారావళీ త్యభూవం, జాల శ్చ క్ల ఛూదకావస్థై త్వయి 

పాం ఆద చ ఆర్య దాస్యనస్థాయాం మ య్యుదభూత్ , అవర్ష్యత చ వినయవత్యా న్న 

హవాసనయా. సతు తస్యాః కా న్తిమత్యవ స్థాయా ము ద్యోదభూత్ AS 

మ 'నేకమృత్యుముఖపరిభ ష్టం దచెవా స ల? త్ర మేక విజ దెశా 

దనే తపస్య తో రాజహంసస్య చెవై్య ననుమే గ తత్సుతస్య ఛాని 

చ|క్రన ర్తినో రాజవాహనస్య పగిచర్యార్థం సమర్చ్బ క్ట, గురుభి రనుజ్ఞాతా, 

కతా నయాగా తతా _న్షముఖపరిభ స్తస్య తే పాదపద శు శూస 

ణార్ధ మాగతా౭న్మీతి, 

ఇతి (శ్రుత్వా తా మనేకజన్మ రమణీ మసక దాన్ని ప్యు హపాకాశు 

ముఖో ముహు ము౯హు స్పా_న్ల (యిత్యా తత్స)భావదళ్ళి తే మహతి మసి 

"శేఒహర్నిశం భూమిదుర్ల భా న్ఫోగా నన్వభూనమ్. ద్యితాణి దినా న్యతీత్య 

మ త్తకాశిస్ం తౌ మవాదిపమ్, “కవియే, (పత్యపకృత్య మక్సాణదోహిణ 

శృద్దాసింహస్య వె రనిర్యాతననుఖ మనుబుభూాపూామి.” ఇతి, తయా సస్మిత 

మభిహితమ్ “వహి కాన్న; కాన్పిమతిదర్శనాయ, నయామి తమ్.) ఇతి, 

స్థ తేఒర్ధరాలే న వాసగృహ మనీయె తత _స్తచ్చికోభాగవ నీ 

మూదా యాసియస్ట్రం పబో ఢె వనం (పన్ఫుర న్త మ్మబవమ్. “అహ మసి 

భవజ్ఞామాతా, భవదనుమకత్యా ఏనా తవ క న్యాభిమర్శి, త మపరాధ మను 

వృతా (పమాష్ష్టు౯ మాగతః,” ఇతి. సో౭_లిభీసో మా మభిపణ మ్యాహ 

“అహా మేవ మూఢో=.పరాద్దో, య స్తవ నుహితృసంసరాన్నుగాహిణో 

గహ్మగ స్త ఇ వూత్కా ) న్తసీమా స్వయం సమాదిప్ట్రవా౯ త్వద్యధం. త 
చాస్తాం కా న్నీమతి, గాజ్య మిదం మమ చ జీవిత మద్య | పభ్ళతి త్వదధీ 

నమ్. ఇత్యవాదీల్ . అ ధాపశే ద్యుః (పకృతిమణ్ణాలం సన్ని ధాప్య 

విధెవ దాత్యేజాయా।ః పాణి మ్మగాహయత్ , ఆ శావయ చ్చ తనయ 

వారాం తారావళీ కా _నిమ్మత్య్యె, సోమదేసీ నులోచ నేన్త్రనే నాభ్య శ్చ 



అరపాలచరితం నావు చతుగ్ధోచ్చా (సః, గాం 
mp mp 

పూర్వవృక్తానమ్, ఇత్లే వుపాం వు న్లపదాపదేశం యావరాజ్య మను 

భవ న్యిహ రామి విలాసిసిభి 65, 

న వవంమాదృశే౭వీ జన్తై పరిచర్యానుబన్టి బన్లు శేకః, సర్వభూ 

తానా స్యగ౯తే శ్యశురే, జ్యాయసి చ స్యాలే చణ ఘోహ. 

నామ్ని నా స్రీ స్వతిపసన్ తా గవ క్షయ శీ ణాయుపీ, పజ్బవర్త ళీ 

యం న ఘాషచనామానం కుమార మభ్య సేచయత్ ; అవర్లయ చ్చ 

ఏథి నైనం స సాధుః త స్యాద్య యావనో న్యాదినః మైశున్వవాదినో 

దుర స్త్రణః కతిచి దాస న్న_న్తరజబ్రభూతాః, తః కిలాసా పిల్లే మృగాహ్యాత, 

పస హ్యైవ స్వసా త వామునా భుజ బ్రేన సంగృహీత్యా వునః ప 

సూ రాజని పహర్తు ముద్వతాసి రాన నీల్ , శేన నా దైనా ప 

ఇ పబుద్దెన ఛీ త్యానునియ కన్యా దత్త. తేం చ చేవశ్యేస్టం చణ్లా మ. 

0౦ విషేణ హత్యా చాలో=య మసమర్థ ఇతి త్వ వము ద్యావీ (పకృతి 

వి సమ్మృణా యాశేశ్నీతః. వీణోతి వురా స కృతమ్నూ భన_న్లమ్. త 

మే వానకవురం గవుయితుం యతస్వ.. ఇతి స తధా దూూపీో*2_ వీ 

యశీణ్మ్పభావఛయా న్నాముమ్మ్ న్చాప మాచరితు మశకత్ , 

ఏషు కిల దివసే ప్యయణథాపూర్యా మాకృతే" కా న్తిమత్యా: 

రీ 

సముషలత్ష్యు రాజమహివీ. నులక్షణా నావు సపణయ మపృచ్చత్ . 

“దేవి నాహ మ.మాధాత శే న ప్మ్పలమృనీ.రూ. కధయ తధ్యం "కి -శద వు 

యాధాపూర్య్య్య మాననారవిన్దే త వైషు వాస కేము.)ఇతి. సా త్వవాదీత్ , 
క గా అర్య ల జగ న అట భె స్మరసి కి మ జ్యా ప్యయాధాత ఛ్యేన కించి న యో కృపూర్వమ్ ?. 

సఖీ మే తారావ9 సపత్నీ చ, రహసి ఛర్హా మద్దోతాపదిష్టా కి మపి 

కలుషపితాశ యా, [పణాయ ప కు (ప్రణమ్యమా నాఒప్వస్తాభి 

రుపోఢవుత్పరా |పావసత్ . అవసీదతి చ నః పతిః, అతో౭ సన్తి మే ణా 

_రృనస్యమ్.” ఇతి, తత్పాగయ కై. కానే నులక్షణయా కానాయ కథితమ్, 

అథా౭ సౌ సిర్భయో2 ద్య (వీయతమావిరహ పాణ్ణుఖి రవయ,వై భే౯ర్య 



నారి దశ కరుమవూరచరతమ్, 

_స్త్వమ్భిత్మాశుపర్యాకు లేన చక్షు పోప్మశ్యాసశోమితాభి ర వానతిపేశలాభి 

ర్యాగ్భి ర్వ యోగం దర్భయ_న్లం, కధ మవీ రాజకులే కార్యాణి "కారయ 

_న్గం, పూర్వ్యసం శేత్సితెః వురుమై రభిగా హ్యోబన్షయత్ . తస్య కిల స్థాన 

స్టానేష దోష ముద్ధోప్య, త ఖోద్దరణీయే చక్షుపీ యథా తనూ?ల మే 

వాస్య మరణం భవేల్ .ఇత్వతో= తె)కా చే య ఖేప్ప మృశు ముక్య తస్య 

సాఫోః వ్రురః (పాణా న్మొకుకామో బధ్నామి పరికర మితి, 

మ యా౭వి త త్పితృవ్యసన మాక ణ్యా౯ పర్వ శుణా సో౭_ఛీ 

వీాతేః, "సౌమ్య, క్రిం తవ గోపయిత్యా ! య _స్తస్య నుతో యతుకన్య 

యా దేవస్య గాజచాహానస్య పాదశు శూపాధ౯ం దేవ్యా ననుమత్యా 

హస్తన్యాసః కృత స్పోఒహ మసి, శ కమి సహ్మస మేవ భటానా 

ముదాయుథానాం౦ హత్యా వితరం  మో-చయితుమ్. అవీ తు సంకులే 

5 అర్య ర అర యది క శ్చి కత్పాతయె త్రదకై శస్తి) కాం సర్వ బున శ యత్నో భన్నని 

హుత మివ భవేత్ .” ఇతి, అనవసితవచన వవ మయి మహా నాళీవిపః 

_్రాకౌరరన్దే ణోదె రయ చ్చిరః, త మహం మన/పధబలే నాభిగృహ్యా 

పూర్తభ్నద మ్మబవమ్.-_ భద, సిద్దం న స్పమాహితమ్ అనేన తాత మలక్ష్యు 

మాణః సంకులే యకం పాతి తేన నావు దంశ యిత్యా తథా విషం 

_స్త్వమృయేయం యధా మృతే వా తు చా స్వేత, తయా తు ముక నాధ 

సేన మాతా మే బోధయితేచ్యా. "యమో యతో వె చెవ్యా వసుమత్యా 

హస్తార్సితో యుష్మత్సూనుః సోజనుపా_ప్తః, వితు రవస్థాం మత్త ఉపలభ్య 

బుదిబలా దిత మూాచరిపష్యుతి. త్వయా ము కృ తాసయా రాజే (వేపణే 

a డో 0 a = వ 3 యమ్, “వహ ఖలు శ్ష_త్త్రధర యద్బన్లు రబన్లు ర్యా దుష్యః స నిరవేకుం 

నిగ్రాహ్య ఇతి, స్ర్రైధమ౯ ఎస య వదుష్టస్య దుష్టస్య వా భతు౯ 

ర్లతి రన వ్వేతి. త దవా మము నైవ సహ చితాగ్ని మారో త్య్యూమి. 

అభిజనానురూపః పశ్చిమో విధి రనుకాలే వర, ఇతి. స ఏవం నివేదితో 

నియత మనుజ్ఞాస్యతి. తత స్ప [ మే వాగార మానీయ కాజ్హాపటపరివీ, స్తే 



అఠరపాలచరితీం నామ చతుర్టోచ్చా రసః, గాద 
య థి 

వివికా దై శే దర్భసం స్తర మధిశాయ్య వ లౌ నుమరణమణ్గానయా 

తయా తత్ర చ సన్ని ఛేయమ్,” ఇతి. అహా హం తు చాహ్యాక న్య్యూగత స్త్వ 

యా (పవేశయిమే. తతః వీతర ముజ్జీవ్య తదభికుచి తే నాభ్యుపాయేన 

చేస్తి పామే, ఇతి __సత శతి హృష్థతర సూర్త మభ్యగాల్ : 

అహం తు ఘాషణాస్థానే చిజ్వానృతుం ఘనతరవిప్రలశాఖ 

మారుహ్యూ గూఢతను రతిస్టమ్. ఆరూ శ్చ లోకో యధాయధ మ్వువ్చై 
జగ య ర. = ఇ ౨ జ్య శ _ సానా న్యుచ్చావచపలాపః స్థితః, తావ నె వితరం తస్క-ర నివ ప్చా 

దృద్దభుజ స న నూనియ మద భ్యాశ క్ వి 

పయిత్యా మాతజ సి మోపయత్ “వఏహమ న కామసాలో రాజ్య 
౧ (౮ 

లోథా ద్భర్తారం నాగ్ యునరాజం చా భఘూషంచ విహాన్నే నో 

పాంశు హత్యా, వున వైవి సింహ ఘోపః పూర్ణయావన ఇ త్య 

ముష్బు న్సాప మాచరిప్యు౯, విశ్వానా (దహస్య భూమా ఫ్రున రమాత్యం 

నివనాగ మూహూయ, స్థూణ మడ్షె"రవర్ష ౦ చ రాజవభా 'యోపజప్య; 

క. స్ప్వాపుభ క్యా వవృతగెపా్యూ, “రాజ్య కాముక స్యాస్య (బాహ్మణ 

స్యాన్గతమస్క ప వేళ్ న్యాయ్యః ఇతి (పాడ్వినాక నాక్యా దక్యుద్ధర గాయ 

సయ తే వున రన్యో=_వి యది స్యా దన్యాయ్యనృ_కి స్తమ స్యేవ మేవ 
= ఆప 7 క్ న్ 

యధార్థ దగ్జాన యోజయిప్యుతి "దేవః. ఇతి, (గు ఎ. ఏత దృద్దక లక లే 

మహాజనే వితు 5 జ్లేపద్నీష్తశిరస మాశీవిషం వ్యవీపమ్. అహం చ భీతో 

నా మావన్లుత్య త హ్ 3౫ వ జనానులీనః (కుద్ధ వ్యాళదప్ట స్య తాతస్య ఏిహితజీ 

వరక్ష్' విషం కుణా ద స్త్వమృయమ్. అపత చ్చ స భూమా మృతకల్పః, 
(పాలపం చ “సత్య ముదం రాజానమానినం దెనూ దూ ఏవ స్ప శే తీతి, 

య దయ మవ్నీ భ్యాం వినా౭_ వనిపతినా చికీర్షి త, పాలై శేవ వియోజితో 

విధినా ' ఇతి, మదు_క్షం కేచి దన్యమన్య_న్ల, అపశే తు వున క్నినిన్లుః. దర్వీ 

కర స్తు త మవి చణాలం ద స్టా, రూఢ| కాస దుత లోక ద త్తేమార్షః 

(ప్మాదవత్ . 



రీ దశకువూరచరితమీ, 

అధ మదవ్చూ పూర్ణ భదపబోధితాగ్ధా తాద్భ కేఒవీ వ్యసనే 

నాతివిహ్యలా కులపరిజనానుయా తా పద్భా రం ధీర మాగత్య మల్సితు 

రు త్రమాజ బ్ర ముత్స జ్లేన ఛారయ నీ స్థితా రాళ్జే సమాదికత్ . “వహ మేపతి 

స్త వాపకర్తాన వేతి దైన మేన న మయా ని చి నయా 

ఫలమ్, అస్య తు పాణ్మిగాహక స్య గతి మనను ప పపద్యమానా న క 

కలబ్బా యేయమ్. అతో నుమన్లు మర్షసి భర్హా) సహ చితాధికోహణా 

య మామ్.” ఇతి. శ్రుత్వా వెత ల్పింతియు కః (పతిసమాడికు ర్భి తీశ్వరః, 

“క్రియతాం కుభోచిత స్పంస్యా-రః ఉత్ప వా త్తరం చ పశ్చిమం బఐధిసం 

సార మనుభవతు మేభగినీపతిః, ” ఇతి, చగ్తాలే తు మత్పతిపద్దసక ల 

మ_న్తవాద్శిపయాసే సంస్థి లే, కామపాలో=_పీ కాలదస్వ ఏ వేతి స్వభవ 

నోపనయన మముష్యు స్యమాహాత (ప్రకాశ నాయ మహీపతి రన్వమం 

ఆసీత శ్చ పీతా మే విపకాయాం భూమా దర్భశ య్యా మధిక యాన 

సి (భోజ భూత్ . 

అధ మదమ్బా మరణామణ్ణాన మను స్థాయ్క, సకరుణం సఖీ రామ 

నం: ముహు రభిపణమ్య ఛభవనదెవతాః, యత్ననివారితపరిజనా[క న్లితా, 

వితు శె రక యనస్థాన మేశకాకిని (పావిక్షుత్ , తత్ర పూర్వ మేవ పూర్ణ 

క పసలేని చ మయా నైన లేయతాం గతేన నిర్విపీకృతం భర్రార 

మైతుత. హృష్టతమా వత్యుః పాదయోః పర్య్మళుముఖీ (పణిపత్య మాం 

bi 
లు 

చ ముహుర్ముహుః (పన్నుత సని పరిహ్యజ్య సహస౯భబాప్పుగద్దద మగ 

దత్, “ఫుత్తం, 'యో౭సి జతమాతః పాపయా మయా పరిత్య క్త స 

కిమర్గ మేవం మా మతినిఘృ౯ాణా మనుగ్భప్హూసి * అధ వెపు నిరపరాధథ 

ఏన లే జనయితా. యు క మస్య _పత్యానయన మ న్త్నకాననాత్ . [కూరా 

ఖలు తాశానళీ యా తా ముపల భావి తత్త్వతః కుబేరా దసమర్బ క 

మహ్య మర్చితవతీ దేవై ఏ వనుమతే ౪. చైవ వా సదృశ శారిణీ. న హి 

కాదృశభాగ్యరాశే ర్వినా మాదృశో జనో ఒ-ల్పవుణ్యు స్త వార్ష తి క్ల 



అఠపాలచంతం నావు చతురోచా సః, లాగి 
థి థి “ఇ 

[పలాపామృతొని క ర్గాభ్యాం పాతుమ్, ఏహి మాం పరిప్యజస్య ” ఇతి 

భూయాభూయ శ్మిరసి జఘ త్యజ్క-. మారోపయ గీ తారావళీం గర్హ్హ్మయ 

_చ్లషగశొభి రభిషి ఇ న్త్యుత్క-మి కాబ్దయప్రి రన్యాద్భృశి కణ మజసిస్ట్ర. 

జనయికా=_వి మే నరశా దివ స్యర్షం, తాదృశా ద్య కసనా త్తథా 

భూత మభ్యుదయ మారూఖః, పూర్ణ భదేణ విస్తోణ యథావృత్త 

మావేదితో, భగవతో మభవశో=_పి భాగ్యవ న మాతౌన మజీగణత్ . 

ల న 5330 పార ల 5 చం మనా 7వ చ ముత్చేంబన్ల వూ ఖ్యాయ హర్ష విస్మి తాత్మనో అ 

రక్రధయమ్, “ఆజ్ఞాపయత కాద్య నః ప్రతిప కి ఇతి. వితా మే ప్మాబ 

ఏత్ ;_“వత్స గృహ మే వేద మస్మదీయ మతిఏిశాలసాలవలయ మక్ష 

యా్యాయుధ గామమ్. అలబ్బ కతమా చ గు_్తి, ఉపకృతా శృ మయా 

బహావ స్ప 'సామన్తాః (పకృతయ ER భూయ న్యో నము వ్యసన మను 

రుధ్య_న నుభటానాం చాడెకసహ్నస మ సన సనుహృత్పు త్త)దార 

మహోజతెవ కతివయా న్యహాని స్థిత్వా చాహ్యాభ్య నరకోపా నుత్సా 

దయిప్యామ*, కువితాం శోపసంగృహ్యా, [పోతా హ్యోస్య (పకృత్యసి 

ఆం పం వ్ బర 5) 
ల”), నుల్భి”ప్య సహాజాం శ్చె ద్విపో, దుర్గా_న మేన ముచ్చేత్సా వ్ర్ు* 

ఇతి. కే దోష స ఛా ము తాతస్య మత మన్వమంసి. 

త్ర ఇా౭౬న్గాను (పదివిణాయ తిష్టత్చు రాజా౭_పి విజ్ఞా వీతోదన్సొ 

డాకానుతాహ పారగాగామికా న్పయోగా౯ [ప్రాయః పాయు_జ్ఞు-. లే 
pier అర్య ఆద్య 9 ద ఇ అర్య ఇ చాన్మాభిః (ప్రత్యహ ముహన్య న్ల. న న. వావస చే పూర భ| దముఖా 

మవగ ద : చ్చ అ శయ్యా స్థాన వగమ్యు తే డైన స్యోదవసితభి త్రిక ణా దార భ్య 

నురణా మశకారమ్. గతా చ సా మామిః స్వర్శకల్ప మనల్బక న్య కాజనం 
[ఎ రా () 

క్ష మవ్యుక్రైశేం. అవ్యధిప్త. చద్భ సప్రెగీవ మాం స నారీజనః, త తే కాచి 

వెన్లులే ఖేవ స్వలావ ణ్యన రసాతల కొరక బభూ౭౯ నానా, వ్షిగహా ణ్వ 

చెవి వనున్ధరా, హరగ్భహి ణీ వానురవిజయా యావతీర్లా, పాతాళ మూగ 

తా భూమి రివ మి గహిణే, గృహి లేవ భగవతః కుసుమధన్వనో, రాజ్యలత్మే 



గ్ వన కుమారచరితమ్, 

ర వా నేకకునృపతివర్శనపరిహారాయ మహీావివరం (పవి స్టా, నిష్ట పకనక 
౭ ౯౬ ఎల 

సుత్తి) కే వావదాతకా న్తి కన్యకా చన్లనల లేవ మలయమార్చులేన మద్ద 

రృనే నోదకమ్పత, తథా భూతలే చ తస్మిన్నజ్ఞనాసమాశే కునుమి శ్రేవ 

కాకయహీః పాణుగిరసిజా సవిరా శాచి చాళరణయా రే నిపత (స 
లు Cs mp ి — బీ 

దీన మృబూత; “దీయతా మభయదాన మస్తా యనన్యశ రణాయ స్త్ర 

నాయ. కి మసి చేనకుమారో దనుజయుద్దతృస్థ యా రసాతలం వఏవిక్షుః. * 

కరా కో౭_సి కస్య సూతే రాగో సి ఇలి. సాతుహముయా (పత్వ 

వాది; “నాస్స భవతో భెషుః అహ మని ద్విజాతివృపభా తామ 

పాలా డైవ్యాం కా సమతా ముత్పన్నో 2 కపాలో నామ, స త్య సజ 
౧ --౨ ణి mp 

గృహా న్నృృపగృహం నురజ్చ యాపసరన్ని హాన్ వో దృష్టచా౯, 

కథయ కాః స్ట యూయమ్? కధ మిహ నివసధకో' ఇతి. సోదళ్టలి రుదీ 

రితవతీ 

“భతృ౯ణజారక, భాగ్యవతొశ్ వయం యా స్తా మేభి చేవ చక్షు 

ర్శి రనఘు మామ్మ . శూయతాం య స్తవ మాతామహ శృణ్ణసింహ 

సై నాగాిం దెవ్యాం లిలావత్యాం చల్లాఘాప.,ః కాస్సిమ స్రీ ny 

ద్వయ ముదవాది, చణమసూప. ను యువ గాజో౭._త్యాసడ్డ' దజనాను 
G9 = (౧ ౧ 

రాజయము అా౭ఒనుతమయ మగా ద _నర్యత్నా్యాం దెన్యా మాచారవ 

తామ అముయా చేయం మణికర్గి కా నామ కన్యా (పసూతా, అధ 

(ప్రసవ వేదనయా ము_క్తజీవి తాచారవతి పత్యు రస్హ్క మగమత్ . అధ చేవ 

శ్పణాసింాహారా మా నూహూా యాపహ్య శే సమాజాపయత్ , “బుడి 
డ్ ల థి 

మతి, కన్య కియం కల్యాణలకు ణా +, తౌ మిమాం మాల వేన్దునన్సనాయ 

దర్పసారాయ నర ముక్య దితౌమి, విభేమి చ కా నిమఫీవృత్తాన్తా దార 

ఛ్య కన్య కానాం (పకాశావస్థాపనాత్ . అత ఇయ నురాతివ్యసనాపకా 

ఇ తే మహతి భూమిగ్భ హె కృతిమ కె లగర్భోప్కణ౯ నానామజ్ఞష_ేమో 
ఆజ్ చ జ వా అర అట గృహా (పచురపరిబహ౯యా భవత్యా సరిత ర్ర సలామ్ అ స్తత్ర భోగ్య 



అర్థపాలచరితం నామ చతుగ్గోచ్చా రసః, గార్ల 

వను వర శతోప పభోశేఒప్యత,య్యమ్, స్ట ఇతి, త శక్యా నిజవాసగ్భుహూ 

స్యాద్రణభిత్తా వర్షపాదం కిష్కువిప్క_న్భు ముద ద్భృత్య లే నైవ ద్యారేణ 

స్థాన మిద మస నవివిశత్ . ఇహూ చనో వస నీనాం ద్యాదశ సమా 

సృమత్యయుః a చ వత్సా తరుణి భూతా. న చా ద్యావీ స్మ సరలి 

రాజా. కాము సియం వీతౌవహౌన దర్ప సారాయ సంకల్పితా, త్యద్చు 

యా ల్లా కా నిమత్యా చేయం గర్భ ప దూ్యూతజతా, స్వమా,_తా త చైవ 

జాయా త్యేన సమకల్ప్యత. త దత (ప్రాప్తరూపం చిన్వతాం కుమారే 
కై వ” ఇతి. 

తాం వున రవాచమ్__*అ చైనివ రాజగృహ కి నవి కార్యం 

న అ లె ౮౯ అఆ, అద కన్నెల 3 సాధయిత్యా (పతినివృ . యు వాను యథార్హం (పకిప ల్యే. ఇతి, చే 

నన వీపదర్శి లేన విలపశేన గత్వా సి ని లే=_ర రరా(ే తదర్గ్లపాదం (పత్యు 

ద ృత్యే వాసగ్భహాం (పవిష్టో వి సబ్ద పను ౩ పం సింహా ఘూాషం జీవ గాహ 

మృగహా” మ్ అకృప్యు చ త మహి మి వాహిశ త్రుః స్సుర_న మము 

నెవ భి త్తిరస్థప కేన సె సన్ని ధి మనై. పమ్. ఆనయ చ స్యభవన మాయ 

సనిగళసండానితచరణయుగళ మవనమితేమలినన దన మృశుబహుళర కచ 

కుహు మేకాన్నే జనయి తో ర మాదర్శయమ్. అకధయం చ బిలకథామ్, 

అభ విత రా (పహృప్టతరా తం నికృ స్థాశ యం సిశామ్యు, ధా నియమ్యు, 

తస్యా దారికాయాః యథాహే౯ణ కర్మణా మాం పాణి మ్మగాహయే 

తామ్ అనాఫకం చ త జాజ్య మస్మ దాయ త్త మేవ జాతేమ్. (పకృతి 

కోపభయా త్తు మన్గాతా ముమువ్నీలోఒపిన ముక్త వవ సింహ 

యూహః తధా స్థితా శ్చ వయ మద్షరాజ స్పింహవర్తా చెవపాడానాం 

'భ కృపాక కృతక ర చె త్యమి క /భియు కృ మేన మభ్యస రామ, అభ 

వం చ ఛ వత్సాదపద రజో=నుగాహ్యాః. స చేదానీం భవచ్చరణపణా 

మ్మ పాయశ్చి త్రే మనుతిష్టతు సర్వదుశ్చరిత ళన మనార్య స్పింనా 

సూప ఇ త్యర్గపాలః (పాక్షాలిః (పణనామ, 

13 



న్ా దకకుమారచకరితమ్, 

'దేవో2 వీ రాజవాహనో “బహు పక్నాశకా నం, బ హూపయుకా చ 
డి: క్ల న చ జ 7 బుద్ది; న స్తే శ(శురః పక్యతు మామ్.” ఇ త్వ్యభిధాయ భూయః 

(పమతి మేవ పశ్య దీతిస్మే రః “(పస్తూయతాం కావ దాత్మే చరితమ్,' 

జె త్యాజ్ఞాపయల్ * సోవి (ప్రణమ్య విజ్ఞాపయామాస. 

ఇతి [భీమదాచార్యమహోకవిదణ్ణినః కృతే దశకుమార చరిత 
CD 

ఉ రరవీఠి కాయా మర్గపాల చరితం నామ 

చతుర్గోచ్చా (సః, 



దశకుమారచరిమ్, ఉ త్తరవీ9కా, 

(పమతిచరితం నామ పజ్బమోచ్చా సః. 

ఎత మీకా లా 

దేవ, దేవ స్యాన్వేపణాయ ది భమ న్నభిజ్కపు స్యాజవి 

విన్గ ్ యపా ర్భాావరూఢ స్వ వనస్ప తే రథః పరిణతపతజ్రబాలపల్ల వావతం 

సితే పశ్చిమదిగ జ్ఞినాము ఖే పల్యలామృ స్యుపస్ప 9d కో పాస్య నవం తమ 

స్పమిక్స తేషు నిమ్న న్న తేషు గ ను వుక్షుమః శుమాత లే కిసలయె రుప 

రచయ్య శయ్యాం థినయిహషమాణ న్సిరసి కుర్భ న్న జ్లారోం, “యాన్ని న్వన 

స్పతౌ వసతి చెవతా మైవ మే శరణ మన్తు శరారుచ కచార భీపణాయాం 

శ ర్వగళశ్య్యామ సార్వ కాన కారపూ 'రాథ్ధాతగభీరగ హ్య రాయా మస్వాం 

మహాటవ్యా మేకాకినో మే (పను ప్త స్య) ఇ త్యుపథాయ వామభుజ 

మసశయివి. తతః క్షుణా చే వావనిదుగ్రభేన స్ప్రే నానుఖాయిపత కిల 

మేగాతా ; ణ్యాసాదయిప. కేన్దియా ) ణ్యభ్యమనా బుష్ట చా న్షరాత్సా 
ప శేపత శ హృపితా సనూరుహాోః క పర్వస్ఫుర నే దక్నీ రాభుజః కథం 

స్విద మితి మన్దమన్త ముస్మిష న్నుప ర్య చృచ వ్ర్రాతప చ్చేదకల్పం శుక్తాం 

శుకవితాన మైశషి. వామశో వలితదృష్టిః, సమయా సౌధభి తిం, చితా 

_సరణశాయిన మతిని సబ్ద పను _ప్ప మజ్తనాజన ములకుయమ్,. దక్షిణతో 

ద తచక్సు రాగళితే స్పనాంశథుకా మమృత ఫెనపటల పాణ్ణురశ యన శాయిసీ 

మాదివరాహా వంస్లాంశుక జాల లగ్నా సంబ సా నాగర్ దుకూలో 

ల్తరీయాం భయ సాధ్య్వసమూర్చితా మివ ధరణీ, మరుణాథఠరవముణికిర ణబా 

లకిసలయలాస్య హౌతుఖి రాననార విన్దపరిమ ళో ద్యాహిభి ర్ని శ్యాసమాతే 

రిశ్వభి రీశ రేశుణద హనదగ్ధం స్ఫులిజ్ర శేష మనద్రి మివ సంధుత్షయ న్పీ, 

మ_న్తన్ను_ప్రపట్పద మమ్బుజ మివ జాతేస్మిద మామోాలితేలో చ న్వేవర 

మాననం దథానా, మైరావత మదావ లేపలూనాపవిద్దా మివ నన్లనవన 
కల్పవృకురత్నమజ్ఞ:రీం, కా మపి తరుణి మాలోకయమ్, 



౧౦౦ దశ కుమారచరిత మ్, 

అతర్క_యం చ-క్య గతా సా ముహాటనసి* కుతే ఇద మూర్హ్యాల్ణక 

పాలసంవుటో ల్లేఖశ _కిధ్యజశిఖరళూలో ల్పేధం సౌధ మాగతమ్? క్యచత 

దరణ్యాస్థలీసమా స్తీ 0 పల్లవశయనమ్ ? కుత స్త్యం చేద మిన్తుగభస్తి 

సంఛారభానురం హంసతూలదుకూలక యనమ్ 8 వప చ కో=ను శీతర 

శి కిరణర జత రజ్జుడ్“లాపరిభ స్ట మూర్చిత ఆ వాప్పరోగణః సె రను ప్ప 

న్పున్లరీజనః? కా చేయం దే వీ వారవిన్లహస్తా శారద శాజ్బ-ముణ్జాలామ 

లదుకూలో త్రరచ్చద మధిశేలే శయనతలమ్ * న తావ చేపౌ దేవయో 

పా యతో, మన్లమన్స మిన్దుకిర తై స్పంవాహ్యమానా కమలి సవ న్మిదాతి, 

భగ్న వృ_న్లచ్యుత రసబిన్లుశ బలితం పాక పాజ్తుచూత ఫల మి వోద్భిన్న స్వేద 

శీఖం గణ్జాస్టల మాల వత, అభినవయావ నవి దాహనిర్భరోప్మ ణి కుచ 

తళ వైవర్ణ్య్య ముమైతి వర్గకః వాససీ చ పరిభోగానురూపం థూసరి 

మాణ మాదర్శయతేః త చెపౌ మాను సువ, దిష్ట్యా చానుచి?పషయా ఫై ఇబ 
వన్యా యత, స్పాకుమార్యి మాగకా సృనో=_వి సంహతా ఇ వావయ 

వాక, (ప్రన్నిగ్గతమాఒవీ పార్డుతానువిద్దా దేహచ్చవిః, ద _నృవీడానభిజ్ఞ 

తయా నాలివిశదరాగో ముఖే వి దుమన్యుతి రథరమణి అనత్యాపూర్ణ 

మార కృమూలం చమక కుట్ట లదళ వువ కరోఠం కపోలతలమ్, అనజ్ష బాణ 

పాతముక్రాశజ్క-౦ చ వ్మిసబ్బమధురం సుష్య తే న చైతద్యకుస్థ్సలం నిర్ల 

యపిమర్షవిస్తారతముఖ_స్తనయుగళమ్, అస్తి చానత్మి కా నృశిష్టమర్యాద చే 

తనో మ నూస్యా మాస_కిః, అస క్ష షనురూపం సన రాశి ఫ్రా యది, 

స్పష్ట మా ర్తర వె వైన సహ నిజాం మోక్యుతి. అధా౭_ హం న శక్యా 

మి చానుపళ్సిప్య నయితుమ్. అతో యచద్భావి త్ర దృవతు వ భాగ్య మత 

ప ౨ 3) _ అర్య ఇష a = అష పరీన్నే పే” ఇతి స్ప ్ఫ ఫప్రైస్పృస్ట్ర మేవ కమ ప్యాపిద్ధ రాగ నాథ్యసం లకు 

ను పః సితో=నసి. 

సా౭-వీ కి మ వ్యుత్క-మ్బినా రోమోచ్భెదవకతా నామపాక్మ్వేన 

నుఖాయమానేన మన్నమన్లం విజృమ్బి కారమ్భృమన్థ రాడ్లీ త్వద్రదగపత్నణో 



(పమతిచరితీం నాము పఖ్బావెరోచ్చా (సః, ౧౦6 

శృథుపో రలసతా నతారశే ణాతిపక్యన్న దాకపాయితా పాజ్ఞపర భాగోన 

యుగ ఖే నేష దుస్మిష సీ త్రాస విస్మయ హర్ష రాగ శజ్కా విలాస విభ 

మ వ్యవహితాని (వడా న్తరాణి కాని కా న్యపీ కామమే నాద్భుతానుథావే 

నావస్థాన్తరా ౩ కార్యమాగా, ప౭జన్మ పబోధనోద్య తాం గిరం కామా 

వెశపరవశం సదయ మడై"ని చ సాధ్య సాయాససంబధ్య మాన స్వేద వుల 

కాని కథం కథ మపి నిగృహ్య, సస్పృహేణ మధురకూణిత తిభాగేన 
అ నే ర మన్హమన్న పవా8 తేన చక్షుపా మదజ్షాని సిర్వర్ణ్య దూరోతృర్చితపూర్వ 

కాయా౭_పి తసి, న్నేవ శయనతలే సచకిత మశయిస్ష. అజనిష మే 
లీ కు లు 

రాగాపిప్ట చతసోజఒవీ కి ముకి నిదా, నున రననుకూలస్పర్శదుఃఖాయమాన 

గాతః (ప్రాబుభ్యే. (మబుద్దస్య చ _సైవ మే వహాటవీ, త చెవ తరుతలం, 

స వవ పత్తా స్తరో మ మాభూాత్ . విభావరీ చ వ్యభాసిత్ . అభూ చ్చ 

మే మనసి, “కి మయం స్వప్న: కిం నీపలమ్మో వా కి మియ మా 

నురీ లైప్ చా కౌ౭వి నవూయాక య వ త్ర ద్భృవతు ); నాహ మిదం 

తత్త (శ ౬నవబుధ్య మోశత్యామి భూమిశయ్యాం, యావదాయు రత 

క్యాయ దేవతాయె |ప్రతిశయిప్యామి,” ఇతి నిశ్చితమతి రతిష్టమ్, 

అ ఛావిర్భూయ కా౭_వి రవిక గాభిత_ పకువలయదామళకా నగా 

(తయమ్హీః కి స్త్రనివసనో త్తరీయా నిరల కొకరూకు పాట లేన నిశ్యాసోహ్మజ 

ర్హ౭ితక్విపా దన్హచ్చదెన వమ గ్రివ కపిలభూమధూ మం విరహానల మన 

వరతసలిలథా'కావిసర్ణనా | దుధిశాన శేషమివ లోహితతరం ద్వితీయ మన్ 

రుద్వహ స్తీ కులచార్మితబన్లనపాశవిభమే బై క వేణీభూ తేన కేశకలాపేన 

నీలాంశుక ర చితచీరచూలికాపరివృతా పత్షినతాపతా కేన సంచరన్నీ, 

శతూమశ్రూమా౭వీ దేవతానుభావ్నా దనతివీ.ణవ ర్రావకాశా సీమ న్తిని పణ 
పతే న్తం మాం (పహపో౯త్క-మి తేన భుజలతాద్య యే నొశాప్య అతన్ 

త్సకిప్వుజ్య త్ న్యుపాఘా/య వాత్సల్య మివ స్తనయుగ లేన [న 

లాత్ (పకుర స్తీ శిశిశే గాశుణా నికుద్దకర్ణో స్నేహగద్రకం వ్యాహార్డీత్ , 
వి ఉ అ 0౧ యిం 



౧౦౨ దశకుమారచరితమ్, 

“వత్స యది వః కథితవతీ మగధరాజమహిపీ. వనుమతీ “మమ 

హస్తే చాల మర్ బాల సెధాయ కథాం చ కాంచి దాత్మభ_ర తతత నక 

జనానుబద్దాం రాజరాజ[పవ క్రితాంకృ EE న రా నమగాచదాతే జా 

మణిభ[దస్య.' ఇతి సాఒహ మస్మి వో జననీ, వతు వం ధర్మ పాలసూనో 

స్పుమి తానుజస్య కామపాలస్య పాదమూలా న్ని పూ_రణకోపక లుషీతా 

శయా (పో ప్యానుశయవిధురా స్వవ్నే కేనాఒవీ ర వోరూచే శోపేత్య 

“చణేకాయాం త్వయి వర్షమ్మాతం వసామి (వవాసదుఃఖాయ.' ఇతి వపా 

2-స్మె, (బున లే వాహ మావిఫ్లా (ప్రాబుగ్య. గతం చ తద్యప.౯-౦ వర్షస 

హ్నసదీర్ణ మ్. అతితాయాం తు యామి న్యాం దేవ దేవస్య త్య్రమ్బకస్య 

(వస్తా ముత్సేవసమాజ మనుభూయ, బన్హుజనం చ శానఖా నెభ్య 

స్పస్ని పతితం సమిాకు, ము కశాపా, పత్యుః వౌర్ళ | మభిస౭ పా మోతి 

(పస్థికాయా మేవ మయి, త్య మ (ఆ భ్యేత్య “పతిపన్న్నొ ఒస్కి న్ రణ 

మిహ త్యాం 'దేవతామ్,” ఇతి (పనువో౭సి, ఏవం వాపదుఃఖావిష్టయా 

మయా తజా న తత్త (తః పరిచ్చిన్నా ఛనా౯్. అవి తు శరణాగత మవి 

రత పమా దాయా మస్యాం మహా టవ్యా మయు కం పరిత్యే జ్య గను మితి, 

మయా త్వ మవి స్వప న్నేవాసి నీత పత్యాసన్నే చ తస్మి౯ దెవగృ హే 
ఫున రచి నయమ్__*కధ మిహ తరుణే నానేన సహ సమాజం గమిష్యామి? 

హ్ ర్ జస ర ఇతి అధ me (రావ స్తశ్వరస్వ యఖ ర్ధ్సామ్నో ధర్మవర్థ నస్య కన్యాం 

నవమాలి కొం ఘర కాలనుభగే కన్యావురవిమానహార గతే లే విశాలకో 

మలతీలం శయ్య్యాతల మధిశ యానాం యనృచ్చా యోపలభ్య “ద్ర Ey 

యం నుప్ప్రా పరిజన శ్చ గాఢన్నిదః, శేతా మయ మత ముహూర్త 
మాతం (చాహణకుమారో యావ త్క్చతకృత్యా నివ శ్రేయ.” ఇతి 

త్వాం తత్ర శాయి త్ర ముద్దెశ మగమమ్, దృ ఫ్యా వోత్పవి 

యం, నిర్విశ్య చ స్వజన దర్శననుఖ, మభివాద్య చ (తిభువ నేశ్వర, మా 

త్యాళీక| ప్రత్యాకలనోపారూఢ సాధ్వసం చ నమస్కృత్య భ_క్షిపణతహృద 



(పమతిచఃతం నామ అఖ్బి మాచాని రాం 3 

యాం భగవతీ మమ్బికాం, తయా గిందుహి తా దేవ్యా సస్మిత “మయి 

భదే, నూశై పీ, ర్భ వేడానీం భర్హృపార్ళ్యగామినీ గత స్తే శాప్క' ఇ 
5 అ గ జట అ 5 జ = త్యనుగృహాతా, సద్య న్ (పత్యాపన్న మహిమా పతినివృత్వ, దృ ఫై వ 

త్వాం యథావ దభ్యజానమ్. కథం మత్పుత ఏ నాయం వత్స స్వాథ౯ 

పాలస్య (పాణభూతే స్పఖా (పమతిః! ఆఅఖతిపాపడూ మ యా౭ఒ_స్మి నా 

డాదాసీన్య మాచకరితమ్,. అవి చాయ మన్యా మాస కథావః, కన్యా 

చైనం కామయే యువానమ్ ) ఇభ” చేమా లక్యునుప్తా ) (తపయా 

సాధ్య సేన వా౭-న్యోన్య మాత్యానంన వివృణా తే. గ న్షవ్వం చ మయా, 

కామాఘాగతేయా౭._ ప్యనయా కన్వయా రహస్యరకు[ణాయ న సం 

భాపీత స్పఖీజనః పరిజనో వా, నయామి తౌవ త్కు_మారమ్. వున ర వీవు 

మర్గం లబ్దలతుణో యథోపపనై న్న రుపాయె స్పాథయిష్యుతి.” ఇతి మత్స) 

ఛాన్నపస్వావితం భవన్న మేత చేవ ప శయనం ,పత్వేన్తైపమ్. ఏవ 

మిదం వృత్తమ్ ఏపో చాహం వీతు స్తే పాదమూలం ప త్యుపసశ్సేయమ్ ౫” 

బ్రతి (పాష్టోలిం మాం భూయాభూయః పరిర భ్య నెర న్ఫుపాఘాాయ 

కపోలయో శ్చుమ్బిత్యా స్నే హవిక్ష బా గ లౌ౭_సీజ్ . 

అహం చ పజ్బభాణవశ్యః వారవ స్తీ మభ్యవ రిషి. మారే చ 

మహతి నిగమే నై గమాగాం తా మచూడయుద్దకోలాహలో మహా నా 

సీత్ర్, అహం చత్మత సన్నిహితః కించి దస్మేషి. సన్ని ధినిహళ్ణా స్తు మే వృద్ద 
5, ౨ 2 కు జర క్ 

ఏటః కో౭ఒఒవ్మిచావణ శృనైః నిత హెతు మపృచ్చత్ , ఇబవం చ “కథ 

మివ నారికేలజాలేః (ప్రాచ్యవాటకుక్కు- టస్య ప్రతిచ్వవాటవురుపై రస 

మాకు బలా కాజూాలి స్తా మచూడో బల పమా ణాధథిక ఎసి సవం (పతి 

విసృష్టః € ఇతి, సో=_వపి తజ్ఞః “క్రి gE శభ రు కత్సాడ్వికే. 1 స్తూప్టి 

మాస. g త్యుపహ_స్తికాయా స్థామ్బూలం కఠర్పూరసహితే ముద్ద ఎల్యే 

మహ్యం దత్వా, చితా! కథాః కథయళ౯, కుణ మతిస్టత్ , (పాయుద్ద తే 

చాతిసంరబ్ధ మను పపహోఠర పవృ _త్తస్వపకుము _కృకణ్ధరవరనం విహజ్జమ 



౧౦౪ దశ కుమారచక౭తమ్, 

ద్వయమ్. జిత శ్చాసౌ (పకీచ్యవాటకుక్కు-టః. సో౭ఒవీ విటః స్వకు 
అద అధ్య వ ళో వ = అధ్య క్కు_టవిజయ। పహృష్టో మయో పరం స సఖ్య ముపేత్య, తదహా 

శెవ స్వగృ హె స్నా నభోజనాది కారయి భో త్తశేద్యు! (గౌవ స్తం (ప 

యానం మా మనుగమ్యు, నర నూర స్త స త్వేధ, ఇతి మి_త్త్రోన 

ద్విసృజ్య, (పత్యయానీత్ . 

అహం చ గత్వా (శాన స్తీ మధ్వ శానా గాహాగ్యేద్యానలతా 

మణాసే శయితో౭ స్మి, హంసరవ।| పబోధిత క్రోక్లయ కా మవి క్వశిత 

నూవుర ముఖ రాభ్యాం చర ణాఖ్యాం మద సిక ముపసర్చ స్తం యునలీ 

మడాకుమ్. సా తా్యాగత్య స్వహ_స్తవర్షిని చి తపకే లిఖతం మత్పదృశం 

క మవీ పరుషం మాం చ పర్యా యెణ సిర్వణ౯య సన్తి సవిస్మయం స్ 

త్రర్కం సహర్షంచ కుణ మవాతిషత మయా౭వ్ తత చ్నితపళు మకా 
ప అ 

జగ ల 9 5 దృశ్యం పశ్వతా తస్యా శ్చ దృష్టి విచ్చేష్టిత మనాక స్తికం మన్యమా నేన 

“వను సర్వసాధారణో2యం తమణీయః పుణ్యా రామభామిభాగ?ః, కి మితి 

చిరస్థితి వేశో2.నుభూయ లే ? న నూపవేస్టవ్యమ్ ' ఇ త్యభిహితా సా సి 

త మనుగృహీతా2 స్మతి న్యషీదత్ సజ_థా చ చెశవార్తానువిద్దా కాచ 

నావయోా రభూల్. కథాసంశితా చ సా “చదశాతెధి రసి, దృశ్య శే చ 
వ్ 

లేఒధ్యశాన్తా న్ గా _తాశ, యది న వోహో మమ గు మ ఏ) విశ 

బుతు మన్నుగహాః (కియతామ్.. ఇ త్య్వశంసత్ . అహాంచ “అలి మూ 

నైప వోహో, గుణ ఏవి ఇతి తవనుమారగామిో తద్దృహగత్రో రాజా 

హేకాణ స్నానభోజనాది నోపచర౭తః నుఖం నిషణో రహసి పర్యపృ చ్చే థ్ 

“మహాభాగ, దిగ న్వరాణి ఛభామతా కచ్చి దస్తి కించి దద్భుతం భవ తోప 

లబ్దమ్?' ఇత్ మ మాభవ నేని మహ దిద మాశాస్పదమ్ *ఏపా ఖలు 

నిఖలబపరి జనసంశాథసంలవీ తా యా స్పఖీ గాజదారికాయాః, చితపశు 

చాస్తీ న్న_స్టి తేదుపరివిరచిత సిత వితానం హర కితలం, తద్దతం చ పకా 

మవి స్తీర్లం ఇరద భ | నటల రం నయనం, తదధిశాయినీ చ ని దాలీఢ 



[(పమతిచరితం నావ సజ్బమోచ్చా సస! COA 

లోచనా మ మై వేయం (పతికృతిః. అతో నూన మన శ్రేన సా౭ఒవీ రాజ 

కన్యా తావతీం భూమి మారోపికౌ యస్యా మసవ్యామద నజ్వర వ్యథితో 

న్మాడితా సతీ, సఖినిర్బనపృష్టన్మికియానిమిత్తౌ, చాతుశ్వే డైతదూ? పని 

ర్యాణేనైవ సమర్థ ముత్తకం ద తవతీ. రూపసంవాదా చ్చ సంశయా దన 

యా పృస్లః, భిన్ద్యా మన్య్వాః సంశయం య థానుభవక ధనేన.” ఇతి జాతని 

శ్చరెరా౭[బవం “భే, చేహిచ్చితపటమి'తి సా త్వర్పిత వలీ మద్దస్తే, 

ఫున స మాదాయ, తౌ మావి వ్యాజనుప్తా మున్తసన్మద నరాగ 

విప్యూలాం నల్లభాం త తే?) వాభిలిఖ్య, “కాచి చేవంభూకా యువతి రీద్బ- 

కస్య ప్రుంసః పార్శ gm న్యర ణ్వాన్వాం (పనుపష్పేన ము లాల కిలె 

వ్ స్వప్న? ఇ త్యాలపం చ, పృాష్టయా తు తయా ని సరతః పృష్టః 

సర్వ "మేవ నృత్వా_న మక థయమ్, అసౌ చ సఖ్యా మనస్నిబుతా న్యవస్థా 

నరా గ్యావ ణ౯ాయల్ ,త దాక ర్వ చ “యది తవ సఖా మదన్నుగెహూా 

న్గుఖం మనో, గమయ కాసిచి దహాస్సి క మవి కన్వావు రే నిరాశజు_నివా 

సకరణ ముపాయ మారచ య్యాగమిప్యామి.” ఇతి కధంచి చెనా ముపగ 

మయ్య గక్యా త చెవ ఖర్వటం వృద్ధవిశేన సమగంసి, ససంభ్ళమ మసౌ 

షి శమయ్య త వ స్నానభోజనాది కారయిత్యా రహ స్యపృచ్చతి క 

“ఆర్య, కస్య హేతో రచిరాత్ (పత్యాగతో 'ఒసి 2” ఇతి, 
ప ప పక అప 
(పత్యేవాదిప మేనమ్ -__ వ ఏ వాహ మా క్వేణ పృష్టః. శూ 

యలౌ మ స్తి హి శావ_స్తీ నామ నగరీ. తస్యాః పతి రపర ఇవ ధ రవుళి 

థ్ రృవర్థనోనామ రాజూ. తస్య దుహితా పత్యాదేశ ఇవ (శ్రియః, (ప్రాణా 

ఇవ కుసుమధన్వ నః; సౌకుమూర్యవిడమ్బితనవ మాలికా నవమాలికా నామ 

కన్యకా. సా మయా సమాపత్తిదృ పై కామనారాచప జ్ మివ కటా. 

మాలాం మమ మర్శణి వ్యకిరత్ స త చృల్యోద్దరణతుమ శ్చ ధన్య న్తరి 
అర్య జర వ 9 జ 9 సదృశ వ. వృళే నేతరో౭_స్పీ ఎద్య ఇలి (పత్యాగత ఒస్మి, త త్స 

ఫీద కంచి దుపాయ మాచరితుమ్. అయ మహం పరివగి౯త స్రివేవ స్తే 
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౧౦౬ దక కునూరచరితమ్. 

కన్యా నామ భ వేయమ్. అనుగత శ్చ మయా త్యే ముపగమ్య ధ రాసనగతం 

ధర్మవధః౯ నం వత్య్యుసి: “మ మేయ మే శెవ దుహితా, జాతమా(కతాయాం 

త్వ స్యాం జన న్య న్యా స్పంస్థితా. మూతౌ చ వితెచ భూత్వా హ 

మేవ వ్యవర్షయమ్. ఏతదధ౯ మేవ విద్యామయం శుల్క_ నూర్టితుం గతో 

2. భా దవ సినగకీ ముజ్జయిని మస్యదై (వాహక కులజః పో2 వి పపదా 

రకః, తమ్మై చేయ మనుమతా దాతు మితరమ్మె నయోగ్యా. తరుణీభూతా 

చేయం, స చ విలమ్బిత!. తేన త మానీయ పాణి మన్యా (గాహయిత్యా 

తసి న్న వ్ స్తభార స్సన్న ఫ్ స్యా. దురభిరక్షుతయా దుహిత్యణాం ముక్త్ 

శళవానాం ఏిశేపత వ్చామాతృకాణా మిహ దేవం మాత పితృ స్థానియం 

(పజానా మాపన్నశరణ మాగతో=సి, యది వృద్దం (బాహణ మఫీకిన 

మగలి మతిథిం చ మా మను గాహ్యపక్నే గణయ త్యౌది రాజచరితధుర్యో 

దేవః సెపా భ వద్భుజతరుచ్భాయా మఖణ్జితచారి తా తావ దథ్యా సాం, 

యావ దస్యాః పాణ్శిగాహక మానయేయమ్.) ఇతి. స వవ ముక్నో నియత 
మభిమనాయవమా నః స్యదుహితృసన్ని థె మాం వాసయిస్యుతి. గత స్తు 

భవా నాగామిని మాసి ఫాల్లునే, ఫల్లుని హా త్తరానుు, రాజా న్వఃవురజనస్య 

తీథ౯ యాతో "త్స నా భవిష్యతి, తీథ౯స్థానా త్పా 9చ్యాం దిశి గోరుతా 

నర మతి క్రమ్య వాసీరకవలయమధ్యవ_ర్జిని కా _రిశేయగ్భ హే కరతలగ లేన 

శుక్రామ్బరయుగ ళన పతా స్థాస్యసి స ఖల్యహ మనభిశజ్క_ ఏ వై తావ నం 

కాలం సహ ఏహృత్య రాజకన్య యా, భూయ స క న్నుత్సవె గజ్ష"మృసి 

విహర౯, విహార వ్యాకు లే క న్యకాసమా జ, మగ్నొపసృత_స్ప పదథ్యాక వ 

వ్లూ_న్గంయ్యైమి. వున స్త గిదుపస్ఫా శే వాసనీ పరిధా యాపపీతడారి 

కావెపో జామాకా నామ భూతా త్వా మే వానుగ చ్చెయమ్, నృపా 

త్త్జా తు మా మిత _స్తణో=ని ప్యానాసాదయ స్త్ “తయా వినా న 

భోత్యు' ఇతి రుద ల్యేవ స్థాస్యతి. తన్తూలే చ మహతి కోలావాలే, 

(శ్రన్తత్చు పరిజ నేషు, రుదత్సు సఖీజ నేషు, శోచత్సు వొరజ'నేషు, కింక 



(సమతిచ కితం నావు పళ్లు సా దస, రాం 2౭ 

_ర్లవ్యతామూగే సామా ల్యే పాథి౯ వే, త్య మాస్థాన్ మేత్వే మాం న 

యిత్యా వత్యని, “జేన, స ఏష మే జామాతా, త్ర వార్తతి ్రీభుజార రాధ 

నమ్. అధీతీ చతు కామ్నా యేషు, గృహీతీ పు ట్స ప్లేను అన్వీ శీ కీవి 
చకుణః, చతుష్పష్తికలాగమ పయోగచతుఠః, విశేసేణ గజరధతురబైత ఎలు ౧ 
_న్హువిత్ , ఇప్వుసనాస్ర్రైకర్యణి గదాయుద్దే చ నిరుపమ వురాశ్వేతిపో 
సకుశలః, కరా కావ్య నాట 'కాఖ్యాయికానాం, వేత్తా సోపనిపదో౭ర్థ శా 

ప్రగ్య నిర త్సేరో గుగేషు, వి సమ్బో సుహృత్సు, శ క్ష స్పంవిభాగశీల 

ayy "తభరో గతస్న య EIN నాస్య దోష మణీయాంస మ వ్యుపలభేే న 

చ గుణే స్యవిద్యనూనమ్, త్ర న్మాదృశ స్య (్రాహ్మణమాత్రస్య న లభ్య 

ఏష సంబస్టీ. దుహితర మై సమర్చ్య వార్లకోచిత మన్య మ్మాశ్రమం 
ధి జో తిధి ౨ 

సం్యకామేయం యది దేన స్పాథు మన్య లే. ఇతి, స ఇద మాకర్ట్య వైవ 

రకర న నవ కసపర ము ముపేతో చైలకుగ్యా మారప్ప్య లేఒనునేతు మనిత్య 

తాదిసంకీ ర్హశే నాతభవ న్వం మ_స్సోభిస్స్పవా. త్యం తు తేషా మద త్త క్లో 

[తో ము కృకళ్థాం రుదితా, చిరస్య బాప్పకుల్ధాక క్ఞాః కాసా న్యాహృ తా 

ఒగ్ని ౧ సంథుత్యు రాజమస్టిరద్యాశే చికాధిరోహణా యాషక్రమిష్యసే స 

తావ చేవ త్యత్పాదయో క్నిపత్య సామాశో నరపతి రభిముతె రథ ౯ 

a మ 2 |, దుహిెతరం మహ్యం దత్తో మద్యోగ్య కాసమారాధితః 

సమ స మేవ ౫ రాజ్య ఫారం వముయి సమర్చ్పయిష్యుతి సో2య మభ్యు పాయో 

2_నుఫైయః యది తుభ్యం రోచతే” ఇతి, సో=_వి పటు రటానా మృగణే 

రసకృదభ్య సకపట పపజాః పాళ్చాలశ ఆ యథో క మభ్యధికం చ నిపుణ 

ముషకా న్లనా౯. అసీ చ్చ మమ సమాహితానా మచిర కాలసిద్ది, అన్వభ 

వం చ మధుకర ఇన నవమాలికా మార్త /నుమన సమ్. అస్య రాజ్ఞ స్పింహ 

వర్శ ౯కి సాహాయ్య దానం సుహృత్పం కేత భామిగమన మి క్యుభయ వముపే 

క సర్వబలసన్షో వ బాన చన్బూ బుమా ముపగలో చె వా ద్రైవదర్శనసుఖ 
© ర్ క్ 

మనుభవా మోతి, 



౧౦౮ దశకుమార చరితమ్, 

(శు లెత త్పమతిచకితం స్మి తముకుళితనయనో “విలాస పా 

య మూర్చితం, మృదు పాయం చేష్టైత, మిస్ట్య్ర ఏష మార్షః (పజ్ఞావ త "మ్. 

అ శేదానీ మతభచా౯ పపశతు.' ఇతి మిత్త్రగు_ప్ప మైతుత కీ లీక వు త్త), 

ఇతి గ్రీమదాచార్యమహాోక విదణ్ణినః: కృతౌ దశకుమారచకి తే 

ఉ త్తరపీరికాయాం (పమతిచకితం నామ 

పఖ్బ్చామోాచ్చా గస, 



దశకుమార చ౭తమ్, ఉీ త్రరవీరెకా, 

మి త్యేగుప్త పచరతం చామ పు పష్టోచ్చా సః, 

Ta ——— 

బంత్తగగు ప్త శ్వాచచ కే. చేవ, సోఒహ మవి సుహృత్పాధారణభ)? 

మణకారణః సుహ్మమ దామలిప్తాహ్యాయస్య నగరస్య చాహాోో ద్యానే 

మహా న్న ముత్సవసమాజ మాలోకయమ్. తత కిచి దతిము కలతామ 

ణే క మపి వఏీశావాబే నాక్మానం వినోదయ నం యువాన మ దాక్షమ్, 

అ పాకు ౦ చ “భద, కే నా మాయ ముత్పనః 2 § మర్గం వా సమా 

రజః? కేన వా సిమి లే నోత్సన మనాద్భ లేఖన భవా నుత్క_ణేత 

ఇవ పరివాదినీద్యి తీయ స్తితి ?) ఇతి. 

సో౭ భ్యధథ_త్త. “సౌమ్య, నుహపలి న్తుధన్వా నా మానపత్యః; 

(గప్రార్థితవా నముష్మై న్నాయతనే విన స్మృ్భతెవిన్ల వ్రనాసరాగం వసన్యా నిన 

వాసిన్యాః షత కమా దపత్యద్యయమ్. అనయా చకిలాసె స్మ (పతిశయి 

తాయ స్వ wt సమాదిప్పమ్_ ఉత్సత్స ్య తే త వైకః వ్రు జనిష్య తే 

చెకా దుహితా సతు తస్యాః పాణి గాహక మనుజీవిష్యతి. సాతు 

సపమా ద్వరా దారభ్య ఆపిణయనా త్స )తిమాసం కృ_క్తికాను కన్లు 

కచ్చ ల్యేన గుణవద్భ_ర్హలాభాయ మాం సనూరాధయతు. యం చాఖి 

లేం త్పా౭ఒ.ముషై చేయా, స చోత్సవః కర్దుకత్సవూ నా మాసు,’ ఇతి, 

తతోజఒల్పియసా కాలేన రాజ్ఞః [వియమహిపే. మేదిని నా మైకం వు శ్రీ 

మసూత. సముత్పన్నా చై చకా ద పితా. సౌఒద్య నామ కన్యా కన్లుక వతి 

సోమావీడాం చేసిం కన్తుక విహాశే శారాధయిప్యతి తస్యా స్తు సఖీ చన్ల 

సేనా నామ ఛా కేయికా మమ (వియా౭-సీత్ . సా_వెషు దివసేషు రాజ 

ఫుత్తేణ భీమధన్యనా బలవ దనురుద్ధా. త దహ ముత్క-_ణితో మన్మధశర 

శల్యదుఃఖోద్విగ్ను చేత: క లిన వీణార చే ణాత్శనం కించి చాశ్యాసయ౯ 

విప్ క కృ మధ్యాసే. ” ఇతి. 



౧౫౧౦ దక కుమార చరితమ్. 

అస్మి న్నేన ముణే కి మపి నూనురక్యణిత ముపాతిష్టత. ఆగతా 

చ కాచి దజ్దనా దృ ప్ప్వైవస ఏనా ముత్సు ల దృష్టి రుల్లౌ యా పగూఢ 

సయా తై? వూపావిశత్, అశంస చ్చ సెపా మే (వాణసమా, 

యద్విరహహాోా దహన ఇవ దహతి మామ్ ఇదం చ మే జీవిత మపహ 

రతా రాజపు_త్లేణ మృత్యు నేవ నిరుష్మతాం నీతోఒహమ్. నచ 

శ మ్యోమి రాజసూను రి త్యముమ్మి న్నన్యాయ్య మాచరితుమ్. అలో=_న 

యా౭_ తనం సుదృస్టృం కారయిత్యా త్య కమి సెప్పు /త్మికియా౯ (పా 

అణాళ.) ఇలి. సాతు పర్య శు ముఖీ సమభ్యథాత్ )-“మాస్మ నాథ మ 

రక లేఒధ్యవస్య స్పాహసమ్్ య స్వ ముత్తమా త్పాథ౯చాహో దథణ 

దాసా దుత్పద్య కోశదాస ఇతి గురుభి రభిహితనామభేయః వున రద 

త్యాసద్దె" ద్వెశ దాస ఇల ద్విపద్భిః (పఖ్యావితో=నసి, తేస్రీం స్త్వ య్యు 

పర కే య ద్యహం జీవేయం, నృశంసో 'వేశ ఇతి సమర్థయేయం లోక 

వాదమ్, అతో=దై సవ నయ మా మోాప్పితేం 'దేశమ్ ” ఇతి సతుమా 

J ' 3 << చే ౧ we మభ్యధ త్ర, భద, భవదృృస్వెషు రా పష కతమ తృర్ఫుద్దం, సంపన్న 

సస్యం, సత్పురుపభూయిస్టం చ ఇతి. త మవా వాపక్విహ న్య్వాబవమ్, 

“భద, నిస్తీ సాయ మణ౯ వామ్బ రా, న పర్యనొ౭_ స్తి న్ నె స్థానే రమ్యా 

గాం జనపడానామ్, అవి తు న చే దివా యునయో; నుఖునిబాస కారణం 

క మ వ్యుపాయ ముత్సౌదయితుం శక్నుయాం, తతో2ఒహ మేవ భవే 

య మధ్యదర్శీ.' 

తావ తోడై రత రణితాని మనశీనూఫురాణామ్. అ థాసౌ జాతసం 
(భ్రమా “ప్రా స్తె వేయం భర్హ్భృదారికా కన్లుకవతీ కన్తుక కేడి తేన దేవీం 

విన స్రనాసినీ మారాధయితుమ్ అనిషిదదర్శనా చేయ మని౯ కనుకో 
థి థి 4 అఆ 

త్సవే. సఫల మస్తు యుష్మచ్చక్షుః. ఆగచ్చతం దహ్టుమ్, అహ మస్యా 

స్పకాశ వ ర్తినీ భవేయమ్.” ఇ త్యయాసీత్ , తా మన్యయావ చావామ్. 

నుహతి రత్న రబ్దపీశే స్థితాం (ప్రథమం త్నామోప్లీ మపశ్యమ్. అతిష్ట చ్చ సా 



మి_త్తంగు ప్తచకితం నామ పష్టోచ్చ్య్వాసః, ౧౧౧ 

సద్య ఏవ మే హృదయే న మయా౭_న్వేన చా నరా లే దృష్టా, చ్మితీయావి 

ష్ట్రచిత్త శ్చాచినయమ్-“కి మియం లన్నీ? నహి న హీ తస్యాః కిల వా సే 
విన సక్రమల, మస్యా సుహ స ఏవ కమలమ్స్, భుకృపూర్యాచ సా ప్రరాత 

నేన ప్రుంసా పూర్యరాజై శ్చ అస్యాం ఫ్రున రనవద్య మయాతయామం చ 

యాననమ్.) ఇతి చి నయ లేవ మయి, సాఒనవద్యసర్వగా తీ వ్యత్య సహ 

_స్తపల్ల వ్యాగస్పృష్టభూమి రాలోలనీలకుటిలాలకా సవ్మిభమం భగవతీ మభ 

వన్య కన్లుక మమన గాగరూపీ.తాత్షు, మనద్ద మి నాలమ్బత. లీలాళిథిలం చ 
౧ (ఎ 2 ౧ 

జ్ we Van] 

లాజ్లులినా పాణిపల్ల వేన సమాహత్య హా సపృషేన చోన్ని య,చటులవృష్టి 
C౧) గ ఆవి ® రి 

లాక్సలేర స్తబక మివ (భమరమాలానుబద్ద మవపత న మాశకాశ ఏ వాగ 

హీత్ , అముజ్బు చ్చ. మధ్య విలమ్బితల యే (దుతలయె చ మృదుమృను 

(పహర స్లీ తత్తే చూణాలాపద మదర్శయత్ , [పశాన్తం చ తం నిర్హయ 

(పహోరై రుదపాదయత్ . విపర్య యెణ చ (పాగమయత్ , పక్ష మృజ్యా 

గతం చ వామదవీ,శాఖ్యాం కరాభ్యాం పర్యాయ ణా భిఘ్ను తీ నకు నని 

వ్రాదస్థాపయల్ , దూరొోల్లితం చ (పపతే_న్ల నూహృత్యే గీతమాగకా 

మాచరత్ . పతిదిశం చ గమయిత్యా (పత్యాగమయత్ . ఏవ మవేకకఠ 

ణమధురం వివార సి, రజ్జగ తస్య ర కుచౌతసో జనస్య (పతితుణ ముచ్చావ 

చాః (పశంసావాచః (పతిగృహ్హలీ, తత్త ణారూఢ మి సమృాం కోశ దాస 

మంచసే=_వలమ్స ఫ్ కల్ణకితగల్ల ముత్సు ల్లేకుణం చ మ య్యభిముఖీభాయ 

తిప్లతి తత్సభమావతీర్ల కన్తర్స కారతకటాతుదృప్టై స్తదనుమూర్షవిలసిత 
ల ౯a Oo క్త —9 ౧) 

లీలాళ్చుతభూంలతా శ్రాసానిల వేగాన్లోల్సితే ర నచ్చదరశిజ్యాల రీలా 

పల్లిచె రివ ముఖకమలపరిమళగ హణల్ లా నలిన సాడయ ని, మళ్లులభ) 

మణేషు కన్లుక స్యాతి శీ ఘు హచారతయా (పవిశ _న్సీవ మద్దర్శనలజ్జ యా 

ఫ్రషృమయం పజ్టోరం; పఖ్బుబిన్ను పసృ తేషు ప ఇక్నావి పత్చాబాణబాణా౯ 

యుగప ది వాభిపతత స్తా) సే నావఘట్టయ ని గోమూ లికాపచా శేష 



జ్. దక కుమార చరిత మ్, 

ఘనదర్శితరాగవిభమా విద్యుల్ల తా మివ విడమ్బయ స్తీ భూహణమణే 

రణితద తలయసంనాదిపాదచార మపచదెశ నృత పథానిషి_కబిమ్బాధర మవ 

(సంసిత పతిసమాహితశి ఖణాభారం సమాఘట్రతక్వణిత రత్న మేఖలాగుణ 

-é య ద ఒర ఆర మళ్ళు స్థీతప్ఫృథు సితమ్బ ఏలమ్బిత విచలదంకుకొ జల వమాకుజ్బాత పసృ 

త వెల్లి తభుజల తాభిబాత లలితకన్లుక నూవర్టితవాహుపాశ ముపరకిపరి 

విత తిక విలగ్న లోలకు నల ముద బతక ఆ కారక వకవ రసన 

ధానళీఘ)తానతి క్రబుత పకృత కీడన మసకృదుల్ణి ప్యమాణ వహ_సపాదళా 
హ్యీభ్య న్నర భా) న్తకన్లుక మవనమనోన్న మనసై. ర_నర్య నష్ట దృష్ట మధ్య 

యస్టిక మవపతనోత్పతన సిర్వ్యవస్థ ము కాహార మజ్కు-రితఘర్యసలిలదూ 

విత కపోలప త్త్రభజ్ఞ శోపుణాధికృత శ వణపల్ల వానిల మాగళిత స్తనత 

టాంశుకనియమనవ్యాషృృలె కపాణిపల్లవం చ నిష ద్యోక్లాయ నిమి 

సిల్వ కి చె తం పర్య కీడత ల్యోన్మాల్య సిత గత్వా వాలిచి తేం ర్వ కొడ రాజక న్యా అభిహత్య 

భూతలాకాశ యో రవి [వీడా నరాశే దర్శవియా న్యేశే నె వానేశే నన 

జ ర్ వి గ అద, అభ ఆళ్ళ కన్లు కే న దర్భయత్ చన్హసేనాదిభి శ్చ పియనఖీభి సృహ విహృత్వ 

నిహృతా స్టే చాభివన్ష్య చెపఏం, మనసా మే సాను రాగ సేవ పరిజనే నాను 

గమ్యుమా నా, కువలయశర మివ కుసుమశరస్య మ య్యపాద్రం సమర్చ 

యస్తీ సాపదేశ మసకృ చావ ర కమా నవదనచన్దమకాలత యా సహ 

దయ మివ మత్సమిోనే _పేపితం పతినివృత్తం న వే త్యాలోకయ స్తీ, సహ 

సఖీభిః కుమారీప్రర మగమత్ . అహం చానజ్జ్వవిహ్యలః స్వ వేశ్య గత్యా 

కోక దాసేన యత్నేవ దత్యు దారం స్నా నభోజనాదిక మనుఖావిః జస, 

సాయం 'వోపసృత్యే చన సేనా రహాని మాం (ప్రణిపత్య పత్యు 

రంస మంసేన | పణయపేశలయా ఘట్రయ న్ల్యుపావిశత్ , ఆచప్ప్ట చ హృష్టః 
ర్ =n ౬ వి 

కోశ డాసః “భూయాస మేవం యావదాయు రాయతావ్నీ, త్వత్స్యసాదస్య 

పాత్రమ్' ఇతి, మయా తు ససిత మభిహితం “సఖేకి మేత దాశాస్యమ్ (4 

అస్తి కించి దళ్లాన మ్ అనయా తేద క్తన్నేతయా రాజసూను రుపస్టితోో 



మి తగు ప్పచరితేం నావు పష్టోచ్భ్వాసః ౧౧౩ 

వానరీ బు వై ఏ నాం దత్యుతి. వర క్ష కెృ్చెనాం వున స్త్వతక్ష్యుతి.' ఇతి, 

తయా తు చే న్యెరయా౭ఒస్మ కథితః,__*సో౭ఒయ మా రే ణాజ్డాకరో జనో2_ 

త్యర్థ మనుగృహీ*తో ణ్! దస్కి న్నేవ జన్మని మానుషం వవు రపనీయ 

వానరీకరిహ్య తే, త్ర దాసా మివ మన్య భా౭_వీ సం న స్పమాహితమ్, 

అద్య ఖలు కినుకోత్స వే భనన్త మపహసితే మనోభవాకార మభిలహ నీ 

రోషా దిన హరద్విపా౭-తిమ్మూత మాయాస్య కే రాజఫు శ్రీ. సోఒయ 
మన్గో ఐదితభానయా స్వమా శే, తయా చ తన్గాతే, మహిషప్యా చ 

మను జేన్హాాయ, నివేదయిష్యు లే. విదితార్థ స్తు పార్థివ స్త్వయా దుహితుః 

పాణిం గాాహయిష్యుతి. తత శృ శ్వదనుజేవినా కాజవు కణ భవితవ్యమ్. 

ప్ మా దేవతాసనూదిష్టో నిధిః, త్యదాయ తే త చ రాజ్యే నాల మేవ - 

మతిక్రమ్మ మా మేవం కోద్దుం భీమథన్యా త తృపహాతా మయం |క్రిచ 

తురాశే దినాసి.” ఇతె మా నూమ న 5 ప్రియం చేోపగూహ్యా (ప్రత్య 

యానీత్ . మమ చ కోశ దాసస్య చ తవుకానుసాశేణ బహు వికల్ప 

యణోః కథంచి దవీయత కుపా. 

కుపా నే చ కృతయథోచితనియమ స్త మేవ (వియాదర్శననుభగ 

ముచ్యానోద్దేశ ముపాగతోజన్ని, త తె) వ చోపసృత్య రాజవుళో నిరభి 
మాన వుభిముఖఖిః కధాఖి క్ మనువర్త్రమానో ముహూర్త మా స్త 

నీతా చోపకా ర్యా మాతృ సమేన స్నాన భోజనశ య నాదివ్య తిక రే ణోపా 

చరత్ , తల్పగతం చ స్వప్నే నానుభూయనూన పియాదర్శనసనుఖ మాయ 

నేన నిగళే నాతిబలవ దృహువురుషైః పేవరభుజదణ్హోపరుద్ద మబన్హయత్ , 

మాం (పకిబుద్ధం చ సహగా సమభ్యథాల్ . “అయి దుర ణే, కుత మాల 

వతం పాతాయా శృన్తంసే సేనాయా డాలరన్ల నిస్స లేం తచ్చే స్టావలోధ ప 

యు క్షయా2.నయా కుబ్బయ్యా, త్యం క్రి లాభిలవి.తో వరాక్యా కనుక వత్యా? 

తవ కి లానుజీవినా మయా స్టేయమ్ * త్వద్వచః కి లానతికమతా మయా 

చన్హ్రసేనా కోశడాసాయ దాస్య లే?) ఇ త్యుక్వా పార్ళ (చరం వురుప 
15 



గింళీ దశకుమార చరితమ్, 

మేక మాలో క్యాకదయత్ “పనీ, పెనం సాగరే ఇతి. సతు లబ్ధరాజ్య 

ఇ వాతిహృష్టో “దేవ, య దాజ్డాపయ సీ తి యథాదిస్థ మకరోత్ . 

అహం తు నిరాలమ్సనో భుజాభా మిత స్తతః స్పన్తమానః క్ర 

మపి కాష్టం దైవద_ర్త ముర సోపశ్లి స్య, తావ దప్రోపి యావ దపాసర 

ద్యాసరః క ర్వరీ చ సర్వా. (ప్రత్యుష స్యదృశ్యత కి మవి వహిత్రమ్, అము 

తస యననాః. లే మా ముద లోక్ రామేషునామే్న నావికనాయ 

కాయ క థితవ నః “కో౭_ప్యయ మాయసనిగ ళబద్ద వవ జలే లబ్దః సురుప.!. 

సోఒయ మపి సిష్చోత్ సహసం దాశుణాం కు గ్నో నె కేన.” ఇతి. అస్మి 

న్నేవ కుతో గైకనాకాపరివృతః కోఒవి మద్గు రభ్యథానత్ . అబిభయు 

ర్యవనాః. తౌవ దతిజవా నౌశాః శ్యాన ఇవ వరాహ మస్మత్చొతం 

పర్యరున్ష౯. _పావర్తత సంప్రహారః పరాజై పత యవనాః తౌ నహ 
మగతీ నవసీదత స్సృమాశ్యా స్యావాదిపమ్ “అసనయత మే సిగళబన్ల 

నమ్, అయ మహ మవసాదయామి వ స్పపత్నా౯.” ఇతి. అమా తేధాఒ 

కుర్భ౯. సర్వాం శ్చ 'తా౯ (పతిభటాక్. ఛల్లనవర్షి ణా భఛీమటంకృ తేన 

శా జే౯ాణా లవలికృతాశ్లా నకార్త మ్, అవన్లాత్య హత నిధ్య స్తయోధ మస 

తోతసంన_క్షపోత మమ్ముత నావికనాయక మనభిసర మభిపత్య జీవ 
(గాహ మృగహీషమ్. అసౌ చాసీ త్స ఏవ భీమధన్యా. తం చమా మవ 

బుధ్వ జాత ఏడ మ్మ బనమ్ “తాత, కిం దృస్తాని కృతా నవిలనితాసి a 

ఇతి. లేతు సాంయ్మాతీకా మదీయే నైవ శృ్ధ లేన త మతిగాఢం బద్ద్యా 

హార కిలకిలారవ మకుర్య౯, మాం చాపూజయF౯్. 
60 

దుర్యారా తు సా నౌ రననుకూలనాతేనున్నా దూర మభిపత్య క్ర 

మపి ద్వీపం నిబిడ మాన్లీప్పవతి, త్మ చ నాదు పానియ మేధాంసి కన 

మూల ఫలాని సంజిఘృకు నా గాఢపతితశిలానలయ మవాత రామ తత 

చాసీ గహ లః. సోఒహ మాభబాూ! రమణీయో2యం పర్యతేనితమ్మ 

ఛాగః, కాన్తత శయం కాక త్యుపత్య కా, శిధిర మిద మినివ 



మి_త్త్రగు ప్రచరితం నామ పుష్టోచ్భ్వాసః, ౧౧౫ 

రారవినముకరనబినుచన్కో తఠం గో తవారి, రమో(౭ య మనేకవర 
ద BD oc) తా & ఛీ ౯ 

కునుమమజ్డా రీమష్లులతర స్తరువచాభోగ,” ఇ త్వతృ ప్రయా దృశా బహు 

బహు పశ్య న్న లక్షీ తాధ్యారూఢ వమణీధరశిఖరం శోణీభూత ముత్ప)భాభిః 

పద్మ రాగసోపానశిలాభిః కి మపి నాళీకపరాగథూసరఠం సర స్పమధ్యగమ 

మ్. స్నాత శ్చ కాంశ్చి దమృతే స్యాదూ స్పిసభజా నాసా ద్వాంనలగ్న 

కల్దార స్తేరవ ర్రినా శేనా౭_పి భీమరూశేణ (బహ రాతసే నాభిపత్య “ళో 
2_సి? కుత సోర౭_సీ' త్రి సర్భ_్సయకా౭_భ్యధీ యే సిర్భయేన చ మయా 

సో౭-భ్యధియత “సామ్య, సో౭_హాో మసి ద్విజన్నా న తుహాస్తా దర్ధవ, 

మర బా ద్యవననావం, యవననావ నిత గావాణ మేనం పర్వత|పదేశ 0, 

గతో యదృచ్చయాఒస్మి నరసి విశా_న్ల ఛదంత వేతి సో బూత 

“నచే ద్భఏీపీ _పశ్నా నన్నామి తాము తీ మ యోకక్తం “భవతు, 

పృచ్చ తావత్ ” ఇతి. అ ధావయో దేకయా౭2_ర్యయా౭-సీ త్పంలాపః, 

క్రిం క్రూరం _స్తేహృదయమ్. 

కిం గృహీగాః (వియహితాయ * దారగుకాః, 

కః కామః? సంక ల్పః, 

కిం దుష్క_ రఠసాధనమ్ * (పడ్తాం 

పదిహ్లో మయా, సోజబవీల్ “కథయ కేదృళ్య సాం! ఇలి, అతోేఒచా 

హరమ్. 

అస్తి తిగరొ నామ జనపదః త (తాసళ౯ గృహపతయ స్ర్రయః 

స్పితసారధనా స్పోద ర్యాః ధనక థాన్యిక ధన్య కాఖ్యాః. తేషు జీనత్సు 

న వవర్ష వర్జాశి న్యాదశ Bim సీణసారం సస్య, మోపధ్యో 

నన్ద్యాః న ఫలవనో వనస్పతయః, క్ష బా మేఘాకి మణ సోతస స్ప్రవ _న్యక; 

పజ్య_ శేపాణి పల్వలాసి, నిర్ని స్యన్దై న్యుత్సమరాలాని, విరళీభాతం క్వ 

మూలఫల, మవహీనాః కధాగళితాః కల్యాణోత్సవ క్రియా, బహులీభూ 



అంిక౬ దక కువూరచరితమ్. 

తాని తస్క_రకులా, న్యన్యాన్య మభత్షయక ప్రజాః పర్యలుర న్నిత స 

తో బలాకాపాణ్డురాశి నరశిఠఃకపాలాని, పర్యహిణ్ణ న్న శుప్కా-ః కాకను 

జ్ఞాల్యః, ఛూన్యిభూతాని నగర (గామ ఖర్వట వుటభేద నాదిని త ఏలే 

గృహపతయః సర్వ ధాన్యసిచయ ముపయు జ్య్టాజావిక ౦ గవలగణం గవాం 

యూథం దానీదాసజన మపత్వ్యాని చ్యెషఘ్టమధ్యమ భా క్యే చ [క మెణ రే 

మయి క్యా, క నిష్ట భార్యా థూమినీ ప్ భఛభతుణే మేలి సమకల్పయక అధ 

కనియాకా ధన్యక (పియాం స్యా మత్తు మక్షము సయా సహ తస్యా 

మేవసి శ్వపాసరత్ . మారకన్తాన్తాం చోద్వహక్ వనం జగాహే, స్వమాం 

సాసృగపనిత క్షుత్సి పాసాం తాం నయ న్నన క మవి నికృ త్త పాదపాణే 

కఠ నాసిక మవనిపృస్తే విచేస్టమానం వురుపు మ్మడాటీత్, తమ పా 
ర్ం © A) 

ర్హ్రాశయః స్క- నే నోద్యహక౯ కన్నమూలమృగబప శే గహనోదేశే య 
య థి యి ఏ 

త్నరచితపర్ల ళాల శ్చిరమవసత్ . అముం చ పిరోవిత్మనణ మిజువీ తెలా 
౯ (9 టా 

విధి రామిషేణా శాశకే నాత్మ నివి౯ శేషం వుపోప. పుష్టం చత ముది 

కృధాతు, మేకదా మృగాన్వేషణాయ (పయాతే ధన్యశే, సా భూమినీ 

రిరంస 'యోపాతిష్టుత్ . ఛభర్తితాఒవి తేన బలా త్కానే ణాభ్యరీరమత్ . 

Sa చ్ పతి ముదకాభ్యర్థిన “ ముద్ధృత్య కూపా త్పిబ, రుజతి మే 
నిర ణి గక త్యుదక్ళునం as ప్రర న్చివేప. ఆద ఇ్బయ_న్లం 

తం చ కూపా దపః, పృష్టతో గత్వా [పణునోద, తం చ వికలం స్క_నె 

నోదుహ్యా చెశా ద్రేశాన్సరం పరిభగమ న్పి, పత్మివతా పతితిం లేభే బహు 

ఏథా ER పూజాః సున రవ_స్తిరాజాన్నుగహో నృహత్యా భూత్వా న్యవ 

సత్, అధ పాసీయార్థి సార్థజనసమాప త్రిదృష్టోద్ద లే మవ నిష భమ న్హ 

మాహోరార్థి నం భర్హార ముపలభ్య, సా భూమిని “యేన మే పతి ర్వెక లీ 

కృతః, స దురాత్థా౭య మితి తస్య సాధో శ్చి తవధ మజ్జ న క సమా 

చేశయాంచ కార. ధన్యక న్తుద త్తపశ్చాద్బన్హో వ థ్యభూమిం నీయమానః 

సకేహత్యా దాయుపో “యో మయా వికలీకృశతోఒభివుతో భికము కే 



మి_త్త్రగు ప్పచరితం నావు? పుష్టోచ్చ్ళా దస, 6౧౭ 

నే పాప మాచవీత, యుకో మే దళ్జాః, ” ఇ త్యదీన మధికృత మభిజ 

గాద, “కో దోషి ఇ త్యుపనియ దర్శి తే=_మువి ౯ స వికలః పర్య శుః పా 

దపతిత స్తస్య సావో స్పత్సుకృత మసక్యా శ్చ తస్యా  స్తథాభూతం దుశ్చ 

రిత మార్యబుద్ధి వాచచ కే. కుపితేన రాజ్ఞా విరూవితముఖ సా దుష్క 

త-కారిగీ కృతా నభ్యః పాచికా కృతే శ్చ ధన్యకః (పనాదభూమిః. త్ర 

దృ్రఏమి “సీ స్రీహ హృదయం [కూర మితి. వున రనుయుకో గోమినీవృత్తా న్స 

wags 

అస్టి (దవిడేము కాజీ నామ నగరీ. తస్యా మనేకకోటిసారః 

గోకిన త్త శృ కికుమారో నా మాసీత్ . సో. స్టాదశవర్ష దేశీయ శ్చిన్నా 

మాేదె _“నా Cre మననుగుణాదా రాగణాం చా నుఖం నామ, 

తత్కధన్ను గుణవ ద్విధేయం కళ్ళత మితి. అధ పర్మపత్యయాపహృ తేషు 
దా శేషు యాదృచ్చికీం సంప తి మనభీసమిత్యు, కారా న్టికో నామ భూ 

౨ అ యో త్వా, వస్తా నవినద్ద ఫాల్మిపస్థో భువం బ భౌమ, లతణబ్ఞ ఇఒఒయ మి త్వేము 

మ్మే కన్యాః కన్యావ_న్హః | పదర్శయాంబభూన్రుః. యాం కాంచి ల్లకుణవతీం 
సవన్షైం కన్యాం దృస్తా ( స కిల వ (బప్తి సభ దే, ఫక్శ్నోవి. కిమనేన 

శాలి పస్టైన గుణవ దన్న మస్తా నభ్యవహారయితు వు” తి. సహసితావ 

భూకో గృహా దహం (వ్రవిశ్యాఒభ)మత్ . వకదా తు శిబివు కావే 

రీదక్షీ ఇతీశే పట్ర ణే సహవితృభ్యా మవసితమహాద్ది౯ మవళిర్మభవననారాం 

ధాతా) (పదర్శ్యమానాం కాన పఏిరళభూషపణాం కుమా రీం దదర్శ, 

అస్యాం సంస కృచకు శ్వాతర్క- యత్ ఆ అస్యాః ఖలు కన్య కాయాోః సర్య 

ఏ వావయవా నాతిస్టూలా నాతికృశా నాతి హస్యా నాతిదిన్హా న పికటా 

మృజావ_న్ల శృ, ర_క్షతలాబ్దుళీ యవ మత్స్య కమల కల శా ద్యనేకవుణ్య 
"లేఖా లాఖ్బుతే కా, సమగుల్ఫస మాంసలా వసిరాళొ వాజి జ) జై 

చానుపూర్వవృ ల; పీవరోరుగ న ఇవ దురుప పల శె జానునీ, సకృద్వి 

భక శ్చతురసిః కుకున్తరవిభాగశోభ రథ జ్ర కార సంస్థిత శ్చ నితమ్బ 



౧౧లో దశ కుమార చరితమ్, 

శాన, తనుతర మోాషన్నిమ్నం గమ్మార నాభిమళ్జాలం వళ్ళిత యుణ వాలం 

కృత ముదరమ్, ఉరోవిభాగచ్యాపినా వున్మగ్నమాచుకా విశాలారమ కో 

ఇనా పయాధశా, ధనధథాన్యవ్రత్త భూయ_స్త (చిహ్న లేఖాలాళ్ళత 

తలే న్నిగ్గోద గ్ర కోమలనఖమణే బుజ్వనుపూర్వనృ త్తతా మాజ్దుళీ సన్న 
తాంసదే శే సౌకుమార్యవ తే నిమగ్న పర్వస్యు చ చాహులచే, తని 

కమ్చువృ త్త బన్గురా చ కన్ద రా, వృ త్తమధ్యవిభ_క్షరాగాధర మసంశ్నీ ప 

చారుచిబుక మాపూర్ణక రి నగణ్ణమణ్హాల మసంగకానువక్రనిలన్ని గ భూ 

లత మనకి పాఢ తిలకునుముసద్భశ నాసిక మత్యసిత ధవళ రక్త (తిభాగభా 

నుర మధురథిరసంచారమన్ల రాయ తేక్షుగా మిన్లుశకలనున్లరలలాట మిన్లి 

నిలశిలా కారరమ్య్యూలక ప జీ ద్యిగుణకుజ్ణలిత మాననాభీక నాళలలిత లమ్స 

(శ వణపాశ యుగళ మాననకమలమ్, అనలిభబ్దురో బహుళః పర్య న్లేజ.ప్య 

కవిలచ్చవి రాయామవా నేక్రైకనిసర్లసమన్ని గనిలో గన గాహీ చ మూర 
జా” ౧ థి థి థి 

జక లాపః, సేయ మాకృతి ర్న వ్యభిచరతి నీలమ్, సడ్జతి చ మే హృద 

య మస్యా మేవ. అధ చ పరీ వ ఏనా ముద్వ హాయమ్ అవిమృశ్య కా 

రెణాం హి నియత మనేకాః పత _న్య్వనుశయపరమ్బరాః ” ఇతి స్నిగదృష్టి 

ాచస్ట.- “భే, కచ్చిద సి కౌశలం, శాలి పస్టే నానేన సంపన్న మూహో 

ర మస్తా నభ్యవహారయితుమ్ [౯ ఇచి, 

తత _స్త్వయా వృద్దదాసీ సాకూత మాలోకితా. సా తస్య హస్తా త్పిస్థ 
అరల జ వే 

మాతం థాన్య మాడా క్వచి దళిన్లోద్రే శే సుసి కృసమ్మా సై ద తపాదశె" 

చ ముపావేశయల్ . సా కన్యా తా న్లన్షశాలి౯ సంశ్షుద్య మ్మాతయా పశ్లో 
= ఒర అం ఈ 5౨, we ల జాన్ సూత వ ముసురు హు 3 పకివర్త స్థరసమాయాం భూమా నాలిప్ఫ పైన 

మృదుమృదు భుర్షయ న్ని తు రఖ గ్లై స్తణులా న్నృధ క్చకార. జగాద 

(3 అల అజ ళ్ళ లా య్ ఇ వ చ ఛా(౪ం “పూత, శేభిను పె రర్ధినో భూపుణమృజా కియాకుమైః స్వర్ణ 

వ గ, ౨ “కార్యా సభ్య ఇనూక౯ దత్త, జ కాకిణభిః స్థిరతరా ౯ నత 

రాగిణి నాతిశుపష్కా-ని కాఫాని, మితేమ్సణచాం సాలీ, ముఖే శరావే చాహ 
యబ / అ డా 



కా త్త)గు షచరితం నామ వపోవాా నః, ౧౧౧౯ 
ఎవి ఎని © సీ 

శి తి, తథా కృ లే తయా, తాం స్తణ్లులా ననతినిమ్నో కా నవి స్తీర్ణ కుక 

కకుభోలూఖ లే, లోహప త్త్రవేస్టితముఖేన సమశ రీ చేలా నిథావ్యమానమ 

ధ్యతాన వెన వ్యాయతత మేన గుతుణా ఖాదిెేణ ముసలేన, చతురలలి 

శో లే పావవేపణాయాసితభుజ మసకృదజుగీ భి రుద్ద తోద ్ర క్యావహ 

తో ద్ధత్య, ఛూర్చశోధితకణకిం శారు కాదీ౯ తణ్జులా నసకృ దద్భిః వత 

భ్య, కర్యథితపజ్బగుణే జలే దత్తచుల్సీపూజా పావ్నీపత్ (పక్షే శావయ 

వేషు (పన్ఫురత్సు తల్లా లేషు ముకుళావస్థా మతివ ర్ర్వమానేషు సంశ్నీ 

ప్యానల ముపహితముఖవిధానయా స్థాల్యా౭న్నమడ్డ మగాలయత్ . 

దర్వా్య చావగాహ్య నూూతయా పరిన_ గ్య సమప క్వేమ సిస్టేషు తాం 

సల మథోముఖీ మవాతిస్టైపల్ , నా న్య నస్పారా జ్యామ్భ సా సమ 

భ్యుక్ష్యు (పశమికాన్నీని కృష్ణా శ్లారీకృత్య తదగ్గిభ్యః _పాహిణోత్ _ 
“వభి ర్లశాః కాకిణీ ర్షత్హ్వా శాకం ఘృతం దధి తేల మామలకం చిఖ్బా 
ఫలం చ యథాలాభ మాన యే” తి తధాఒనుప్టి లే చ తయా, ద్వి తా 

నుపదంశా నుపపాద్య, తవన్నమక్డా మార్ల్నాలుకోపహితనవశ రావగత 

మితి మృదునా తాళవృన్తాసి లేన శీతలీకృత్య, సలవణసంఫారం దకౌగు 

రుధూపవాసం చ సంపాద్య, తవ ప్యా ములక ౮ గళ్లు విస నర్సుల 3 

కృత్వా; థా లము ఖేన స్నానాయ త మవోదయత్. 

తయా చ స్నాన శుద్దయా దత్తతేలామలకః [కమేణ సస్నా, 

స్నాతః సిక్రమృస్టే కుట్టిమే ఫలక నూరుహ్యూ పాణ్ణుహకితస్య తిభాగ శే 
పులూన స్యాబణక దళీపలాశ స్యాపరి శరావద్వయద_త్త మార్హ) మభిమృశ 

న్నతిష్టుత్ . సాతు తాం సేయా మే వా 7 సముపాపహాఠళత్ . పత్యా 

చాపనీతాధ్య(శమః _పహృష్టః పక్షి న్నసకలగ్యాత స్థ ఫఫో= భూత్ . తత 

స్తస్య శాభ్య్యోదనస్య దర్విద్యయం దత్త్వా సర్చిర్శాత్యం సరూప ముపదీంశం 

చోపజహార. ఇమం చ దధ్నా చ (తిజాతకావచూ్షి "లేన నసురభిశీతలా భ్యాం 

చ కాల శేయ కాళ్లు కా భ్యాం శేష మన్న మభోజయత్ , సర్ న 



అతిది దగకుమారచ౭తమ్, 

స్యసా వతృష్యత్ , అయాచత చ పానీయమ్. అధ నవభృజ్షార సంభృత 

మగురుధూపధూవిత మభినవ పాటలాకుసుమవాసిత ముత్ఫుల్లోత్సల గ ధిత 

సౌరభం వారి నాళీథారాత నా పాతయాంబభూవ. సో౭_వీ ముఖోపహి 

తశ రావేణ హిమశిశిరక ణక రాళితారుణాయమానావీపత్తూ ఛారారవా 

భినన్లిత శ వణ! స్పర్శనుఖోద్భిన్న రోమాజ్బుక ర్క-శకపోలః పరిమళ పవా 

"హూాల్సి డఫుల్ల ఘాణరన్లో) మాధుర్య ప్రక న్షావర్షితరసనేస్టియ _స్తద 

చృం సానీయ మాకళ్థం పపౌ. శీరఃకన్పుసంజ్ఞావారితా చ వున రపరకర శే 

శాచ మన మద త్త కన్యా వృద్దయా తు తదుచ్చిగ్వ మపోహ్య హ౭తగోమ 

యోాపలి స్తే కుట్టిమే స్వ మే వూ త్తరీయకర్పటం న్యవధాయ మణ మ శేత, 

పరితుషు శ్చ విధివ దుషయమ్య కన్యాం నిగ్యే. నీ త్యెతదనపేక్షుః కా మవి 

గణికా మవరోధ మకరోత్ . తామ ప్యసౌ పియసఖీ మి వోపాచరత్ , 

పతిం చ దైవత మివ ము కృతన్హా” పర్యచరత్ . గృహశార్యాణి చాహీన 

మన్యగిష్టత్ . పకిజనం చ చావ్నీణ్యనిధి రాత్తాధీన వుకరోత్ . తద్దుణవళీ 

కృత శ్చ భర్తా సర్వ మేవ కుటువ్చు తడాయతత్తే మేవ కృత్యా, తదెకా 

దీనజీవితక రీర స్తి)వరం నిర్వి వేశ,_త ద్బ)ఏమి *గృహ్ణః (వియహితాయ 

దారగుణా” ఇతి. తేత సే నానుయుక్": నిమ్బన తవృత్తాన మూాఖ్యాత వాక , 

అన్ని సౌరాస్ప్రోషు వలభి నామ నగరీ, తసాాం గృహగు పనా 

మ్నో గుహ్య కేన్తుతుల్యవిభ వస్య నావికపశే రుహెతా రత్న వతీ నామ, 

తాం కిల మధుమత్యా స్పముపాగమ్య బలభ [దో నామ సార్ధవాహవు ర్త! 

పర్యగై వీల్ . తయాఒవి ననవధ్వా రహని రభసవిఘ్నితనుఖో యడితి 

ద్వేప. మ ల్చేతఠం బబన్ర న తాం వున రషు మిష్ట్రచా౯, తదృహాగమన 

మపి నుహృద్యాక్యాతివర్ర లజ్జయా పరిజహార తాం చ దుర్భగాం తదా 

(పభృ ల్యేవ “చేయం రత్నవలీ, నిమృవతీ చేయ మి' తి స్వజనః పరిజన 

ER పరిబభూవ. గతేచ కస్మింశ్చి త్కాలా_నక సాఒనుతప్యమానా Eh 

చే గనికొత్తి ఏిమృశ_స్టి కా మపి వృద్ధపర్షవాజికాం మాతృస్థానియాం 



మి_త్త్రగు ప్పచరితం నామ పష్టోచ్చా సః, ౧౨౧ 

దేవశేషకును మే రుపస్థితా మపశ్యత్ . తస్యాః వురో రహసి సకరుణం రురో 

ద. తయా=_ప్య| శుముఖ్యా బహ పకార మనునియ రుదిత కారణం పృృ్రా 

(తపమాణాజ_వీ కార్యగారనా త్క-ధళ్ళు ద్య బవీత్ ,_“అమ్బ కిం |బపీమి?ి 

కార్శాగ్యం నామ జీవన్మరణ మద్దనానాం, ఏ శేపత శ్చ కులవభూనామ్, 

త స్వాహ మె న్ఫుషదాహరణభూాకా, మాతృ పముఖో౭వీ జ్డ్తివగ్గ్ 

మా వవజ్వ యెవ పశ్యతి, తేన నుద్భషాం మాం కురు నచే త్తజేయ 
ద రా థీ J) be 

మద్య as ఎ, యోజనా న్వా,ణాక, ఆపి గామా చ్చ మే రహాస్యం న 

(శొవ్య మి” తి పాదయోః పపాత, సెనా ముల్లె" ప్యోద్చాప్పా (పోవా 

చ. కే, నూ౭ఒధ్యవస్య స్పాహసమ్ ఇయ మసి త్వన్ని దేశ వ_ర్తిని యా 

వతి మ యోపయోగ స్తావతి భవా మ్యన న్యాధీ నా. య బ్య వాసి నిర్వి 

కా తప శ్వర త్వం మదధిస్టితా పారళౌాకికాయ కల్యాకాయ. న నయ 

ముదర్క. (ప్రా క్షనస్య దుష్కృతస్య; య దనే నాకారణే నేదృ కేన శీలేన 

జాత్వా చెవం భూతయా సమనుగతా స తక స్మా దేవ భ_ర్భ్భద్యేప్యతాం 

గతా=సి యది కక్సి ద న్తుర్ణపాయః పతి దోహ పతి క్రిమాణె దర్శ 

యాముం, మతి రి తే పటీయ నీ” తి. 

త్త క్ష దో స అభా=_సౌ కథంచి oe మథోముఖి థ్యాళా దీగ్టాఫ్ట శ్వాస 

పూర్ణ మవోచత్ .__“ధగవతి, పతి శేకదై వతం వనిశానాం, ఏేశేపతః 

కులజూనా, మత _స్తచ్చుళూపణాభ్యుపాయ భూతం కించి చాచరణేయమ్. 

అ స్త్యస్మ త్పాంతి'వశ్య్యో వణిక్ అభిజనేన నిభవేన రాజూ న్తరజ్దభా వెన చ 

సర్భపౌరా నతీత్య [వవ_రృతే. తస్య కన్యా కనకవతీ నామ మత్పమాన 

రూపావయవా వు మాతీన్ని గా సఖీ తయా సహ తద్యిమా నహర్య్యత లే 
y€ ఆడ అర తతా2వి దగుామణ్ణి తా నిహరిష్వాని త్వయా తు త న్థాతృపార్థనం సక్ 

రుణ మభిధాయ మత్పతి శేతద్ద హం కథంచ నానేయః. సమిాపగ తేషు చ 
యుష్ణాను [కీడానుతా నామ కన్లుకం భఛ%0శ యేయమ్, అధ త నూదాయ 

తస్య హ సేదతా స్ వతు నని “సుత్త, త వేయం భార్యాసఖీ, నిధిపతిద తస్య 
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౧౨9 దకకుమారచ౭తమ్. 

(స్ట్ ముఖ్యస్య కన్యా కనకవతీనామ. క్యా మియ మనవస్థో నిమ్మ రుణ 

శ్చేతి రత్న వతీనిమిత్త మత్యర్థం నిన్షతి. త చేవ కన్లుకో విపక్షుధనం _పత్య 

ర్పణశీయమ్ ” ఇతి సత థోకో నియత మున్తుఖీభూయ, తా మేవ వియస 

కీం మన్యమానో వ మాం, అద కలనా యాచమాగనాయె మహ్యం భూయ 

_స్త్వత్పాాథి౯ణత స్పాభిలాన మర్పయిష్యుతి లేన రన్ద్రే శోపక్తిప్యు రాగ 

ముడి గలీకృత్య య వా౭-సౌ కృతసంకేతో దేశా నర మాడాయ మాం 

గమిష్యతి త థోపపాదసీయమ్.” ఇతి హర్థాభ్యుశేతయా౭.నయా త జైన 

సంపాదితవ్. 

అ శ్రైతాం కనకవ శీలి వృద్ధతాపసీవ్మిపలబ్ధో బలభ్నదః సరత్న 

సారభూపణా నూదాయ నిశి సీరన్ద్రతమసి (పావసత్. సా తు తాపసీ 

వారా మాపాదయణ్ _“మస్వేన మయా నిగ్నిమిత్త ముపేవీతా రత్న 

వీ, టి పరిభూతె", సుహ్ఫృద శ్బాతివ ర్తితా, స్తద ఎన సంసృ 

పో జీవితుం జే హా మో”) తె బలభ ధ దః పూశ్యద్యు అ మకథయత్ నూన 

మసౌ తేన సితా, వ్యకి శ్చాచిరా దృవిష్య తతి, త చ్చు్రత్యా తజ్బా 

నవా _స్తవన్వెషణం (పతి నిథైిలంయత్నా న రత్నవతీ తు మా కాంచి 

త్పణ్య దాసం సంగృహ్య త్ర యోహ్యామానపా థెయామ్యు సస్క_రా౭_ =. ఖేట 

కవుర మగమత్ , అమ్ముత చ వ్యవహారకుశలో బలభదః స్వల్పే నైవ 
మూ ల్వేన మహ దన ముపార్టయత్ , పౌర్మాగగణ్య వ్యాసీత్ . పరిజన శ్చ 

భూయా నర్ధవ శా తృమాజగామ. తీత స్తాం ప్రథమదానీం “న కర్మ కరోసి, 
దృష్టం ముస్లాసి, అ్మపియం (బవి వీ తి పరుష మహా: బ హ్యతా 

డయల్. చేటీ తు (పసాద కాలో పాఖ్యాతర హ స్యాఒ స్యా నృత్తా నె దేశ 

మా త్తరోషా నిర్భి భేద. త చు తా లు బ్దన తు దణావాహినా ఫరవృద్ద 

సన్నిథ *సిధెపతిద తస్య కన్యాం లైనకవరీం మాసే కకాపహ్ఫృ త్యాస 

త్పు సవ లేప దుర ల్ర్ ర్చృలభ దః) తస్య సర్యస్వహరణం స న భ వద్భిః 

ఆకజప యు మితి న 1 మభ_ర్శృ్య్యత. భతం చ బలభ ద మభిజగాధ 



మీ కగు  బచరితీం నావు పెష్టోచ్చ్వాసః. ౧౨౩ 

రత్న్నవతీ. న ఛేతవ్య, మేవం (బూహి. “చేయం నిధిపతిద తృకన్యా కనక 

వతీ, వలభ్య్యా మేవ గృహాగు ప్థదుహితా రత్నవతీ నా మేయం) దత్తా 

వితృభ్యాం, మయా చ న్యాయోభా. న చే త్ప్రతీథ, (పణధథిం (పహిణు 

తాన్యా బన్గు పార్ళ ౪ మి” తి, బలభ్మద నుత థోక్యా, (చేణ్యేపాతి భా వ్యేన 

తావ దవాతిస్టుత్ , యావ త్పుర వృద్ధ లేఖ్యలబ్బవృ తానో గృహాగు ప్ప 

ఆ ఖేటకవుర మాగత్య సహ జామ్మాతా దుహితర మతి పీతః పత్యచె ప్రీత్, 

తథా దృష్ట్వా రత్నవతీ కనకవ తీతి భావయత స్ప స్వెవ బలభద 

స్యాతివల ఇ" జాతా. త ద్బ్రస్మి “కామో నామ సంకల్ప) ఇతి. తదన 

నక మసౌ నితమృవతీనృత్తా న మపాఖీల్ , సోఒహ మ్మబవమ్, 

అ స్టి శూరసేనేషు మధురా నామ నగరీ. తత కశ్చి త్కు_లను క్త! 

కలాను గణీకాను చాతిసకో మికర్గం స్వ్యభుజమా త నిర్య్యూ ఖా నేకక 

లహాః కలహాక కాక ఇతి కరా రభిఖ్యావితాఖ్యః (పత్యవాలీత్ . స చెక 

దా కస్యచి దాగనో శ్చితకరస్వ హా స్తే చ్మితపటం దదశ ౯, తత కాచి 

డాలేఖ్యగతా యువతి శాలోక మా కే "వ కలహక్ట్టాకస్య కామాతు 

రం చేత శ్చకార. స చత మృబపీత్ , “భద, నిరుద్ధమి వై త త్పతిభాతి, 

యతః కులజాదుర్త భం వస, 'రాభిజాత్యశంసిని చ న్మమకౌ, పాళ్టురా 

ముఖచ్చవి, రనతిపరిభు కనులభా చ తనుః, పౌ తానువిద్ధా చ దృష్టైః 

న చైపాపోషితభ రకా, (పవాసచిహ్న స్య వేణ్యాదే రదర్శనాత్ ; లతే 

చెత ద్దహ్నీణపార్శ్ళ వడ్డి, త దియం వృద్దస్య కస్యచి ద్వశేజో నాతివుం 

_స్త స్ట గృహిణే ; త్వయా2_లికౌశ లా ద్య ఛాదృషప్ట మూలిఖతా భవితు 

మర తీ' తి, సత మభ్ళిపశ స్యాశంసత్ . “సత్య మిద మవ న్లిఫుర్యా 

ముజ్జయిన్యా మన నకీ క్రినామ్న నాక్ వాహస్య భార్యా, య ఖార్థ నామా 

నితమ్బృవతీ నామ. ఏపా సౌన్షర్యవిస్మి తెన మయా ఏవ మాలిఖ తే' తి, 

సత కై వోననాయమాన స్తనర్మనాయ నవా జోజయినీమ్. 
a —4 —=2 జ 

భార్తవూా నామ మాళ్వా భిమూనిభేన తదహం (పవి ఎ స్టినాం౦ దదర్శ. 



౧౦ దన కుమూర చరితమ్, 

ద్భ వా చాత్యారూఢమన థో సిగ ౯త్య పౌరము ఖ్యభ్యః వ్యశానర శం 

మయాచత్క అలభత చ (తత ల బ్దైన చ శే వావగుళ్టానపటాదినా కా మ ప్య 

హ౯ాన్నికాం నామ (శేమణి"కా ముపాసాజ్బ కే). తన్నుఖేన చ నితమ్బవలతీ 

ముపమ_న్లాయామాస, సా వెనాం నిర్భక్తృయ స్తీ పక్యాచచక్నే (శ్రమ 
ణికాముఖా చ్చ దుహ్క-రశీలభంం శాం కుల సయ ముపలభ్య రహసి 

దూతికా మగిక్షుయత్ , “భూయో౭_ వ్యుపతిష్థ. సార్థవాహస్య ఖార్యామ్; 

[(బూహా చోపవ్యాశే “సంసారదోషదర్శనా త్రవమాధి మాస్థాయ ముముక్షు, 

మాణో మాదృశో జనః కులవధూనాం శీలపాత నే ఘటత ఇతి క్వ ఘట తే 

ఏత దవీ త్వా మత్యుదారయా సమృద్ద్యా రూచే ణాతిమూనుషేణ (పథ 

మేన వయ సోపపన్నాం కి మితరనారీసులభం చాపలం స్పష్టం న వేతి 

పరీశూ కృతా, తు స్టైఒస్మ తే ైవ మదుపై భావతయా ళ్ మి దాని 

ముత్పన్నా పత్యాం (దష్షా మిచ్యామి, ఛరాతు భవత్యాః శినచి దా 

ణాధిప్టేణో=౭ సమస్థాభూత్ , నచ శక్యం తస్య విఘ్న మ్మ పతికృ త్యాపత్య 

మస్మా ల్లబ్బుమ్. అతః (పసీద వృతువాటికా మేశకాకిని పపిశ ఫ్ మదుపనితస్య 

కస్య చిన్న ల వాదిన శృృన్న మేన హస్తే చరణ మర్పయిత్యా తదభిమ 

న తేన (పణయకువితా నామ భాత్యా భర్హార మురసి (ప్రహర్తు మహః౯౯ని, 

ఉప ర్యసా వు త్రమధాతునుషి మూాజి౯తాపత్ర(ోోక్పాదనక్షు మా మాసా 

దయిప్యుతి. అనువ ర్లిష్యు తే చెపీ మి వాతభవలీమ్ న శడ్కా కా ర్వా. 
ఇతి. సా త థోకా వ్యక్త మభ్యు పప్యుతి. నకృం మాం వృకువాటికాం 

ప్ర వెశ్య తా మవి (పవేశయిప్యసి, తావ శైవ త్వయా2ఒ_హ మనుగ్భ 

కీతో భఛవేయమ్.” ఇతి. 

సాత ku వోషగాహితవతీ. సో౭_లి వీత స్తన్యా మేవ తు.పాయాం 

వృకువాటికాయాం గతో సితమ్సవతీం నిర్రస్థి కాపయ త్నే నోపనీతాం 

పాటే పరామృశ న్నివ, హేమనూసఫ్రుర మేక మావీష్వ; శురిక యోరు 

మూలే కించి దాలిఖ్య, (దుతతర వముసాసరత్ , సాతు సాన్ష్మ తానా స్వ 



మీ తగు సచకితం నామ పుష్టోచ్ళా సః. ౧9౫ 

మేవ దుర్నయం గరక్హృమాణా, జఘాంస నివ (శమణికాం, తద్వంణం వ 

నదీఘఫి౯ కాయాం (పశూళ్య, దత్వా పటబన్గనం, సామయాపచెశా దపరం 

చాపనీయ నూప్రరం, శయనపరా(తిచతు రాశే డినా న్యేకా_న్త నిన్వే. స 

భూరో ప్మకేప్య ఇతి కేన నూవుశేణ త మన న్తకీతి౯ ముపాససాద సదృ 

హా “మమ గృహేణ్యా స్ వె ష నూపురః కథ మయ ముపలబ్ల స్త్ యీ” 

నిత మ్మబువాణం సిర్భ స్థైన షృపచ్చ సతు “వణిగ్గా మ స్యా వయ్య్యై 

మోతి స్టన్ ఒభూత్. - వున రసౌ స్వగృహిళై్యై స్వనూవ్రర యుగళం _సేప 

యెతి సన్తి దేశ, సా చ సలజ్ఞం ససాధ్యసం చ “అద్య ర్మాతౌ షశామ్మపవి 

ప్రాయాః నృకువాటికాయాం (పభకో మ మెకః ప్రతిశిథిలబన్లో' నూప్రరః, 

సో౭_ ద్వా ప్యసిప్టో న దృష్టః, స వ్రన రయం ద్యితీయః.” ఇ త్యపరం (పాహి 

శోత్ అనయా చ వార్త్వయాఒముం వురస్క్భృత్య స నణిగ్యర్ట నసమాజ 

మాజగామ స చానుయుకో భూత౯ స్పవినయ మా వేదయత్ ,_ “విడితే 

మేవ ఖలు నో యథా౭ఒహాం యుష్మ దాజ్ఞయా విత్ఫవన మభిరత్తు్యు తము 

పజ్లీవీ |పతివ నామి లుబ్లా శ్చ కదాచి నద్దర్భన ఖరవో సిన్ దపేయు రవి 

ఛఫవా నితి నిశా స్వవి శాన మధిశ యె. అప ₹ద్యు ర్టగ్దౌదగ్ధం మృతక ఇప్ప 

'తాయాః (పసభ మాక ప౯ా నిం శ్యామా కారాం నారీ మపశ్యమ్. అధికా 

లాభా త్తు నిగృహ్య సాధ్యసం సొ గృహితా; క స్త్రక యోారుమూలే య 

దృచ్చయా కిళఖ్చి దుల్లీ ఖతమ్ ఏప చ నూవుర క్చర ణా దాఖ్నీ పః తావ 

త్యేవ ద్రుతగతి స్పా పలాయిష్ట సోయ ను స్యాగమః, పరం భవ _న్హః 
ప్రమాణ మితి. విమక్శేన చ తస్యా శ్శాకిసిత్వ మైకమత్యేన పౌరాణా 
మభిమళ మానీత్ . భర్తా) చ పరిత్వే కా తసి న్నేన కశానే బహు వి 

లప్య పాశే నోద్బధ్య మ ర్తుకామా తేన ధూన్వోన నక్ష మగృహ్యూత, అను 

నితా చ.-__“నున్లరి, త్వదాకారోన్లాది తేన మయా త్యదావర్ణనే బహూ ను 

పాయా౯ భికుకీము ఖే నోపన్యస్య,; శే ప్యసిద్రేష, ఫున రయ ముపాయో 

యావజ్జీవ మసాభారణికృత్య రన్తు మాచరితః, త తసి దానన్య శర 



ద కీకు దశ కుమారచకతమ్, 

క్షా యా౭_ స్కై దాసజనా యెితి ముహుము౯ాహు న్పృరణ ఆయా క్ని పత్య, 

పయుజ్య సా_న్యనశతాని తా మగత్య న్హరా నూత వశ్యా మకరోత్ . 
క్ అస న్ గ వ్ ణే ల్సి బ్య త దద ముక్తం “దుస్కు_రఠ సాధనం న్ త్ __ఇద వూక ణ్యా౯ (బహ 

రాశసో మా మపూజయత్ , 

అస్మి న్నేవ తణే నాతి పౌ, వున్నా గముకుళ స్థూలాని ముర్తై 

ఫలాని సహ సలిలబిన్లుభి రవ్చురతలా దపత౯ అహం తు కి న్ని గదమి 

త్వుచ్చతక్షు గాలోకయమ్. క మపి గాతుసం కాళీ దద్రనాం విచేష్టమాన 

గాలి మాక షకా న్న మపశ్యమ్. కథ మపహరతి నిజ్యా మా మవి _స్ట్రయ 

మనాచారో చైర్భత, ఇతి గగ నగమ నమన 3 రశ నృ శ్చాతశ్యు, స 

తు మత్సంబస్టి బహ్మరాత్సుసః “తిస్థె తిష్ట, పాప, క్యా౭_పహర సీత్రి భర్థ 

య నుక యావర రాకు సేన సమసృజ్యత తాంతువోపషా వనపేనూప 

పదా మమరవృశి మలరీ మి వా నిగా జాపత సీ మునుఖ| పసాకిశో 
గ్ ద ఆవి న 
స య ఉపగృహ్య చ వేపమానాం సమ్మిలి 

తా,స0 మదప్రస్పర్శనుఖే నోద్భిన్న రోవూాఖ్చాం తాద్నలీ మేవ తా మన 

వత"ొరయ న్నతిష్థమ్. తావ కౌ వుభా వవి 3 లకృద్ర భజ్ ఇ | పాదమైశ్చ 

రభసోన్యూలిిే రుప్రిపాదపహారై శ్చ పరస్పర మక్షపయేతామ్ వున 

రహ మతిమృదుని వులినవతి కుసుములవలాఖ్మీ కే సర స్త శే వరోప్య 

సస్ప హం సిర్వర్ధయం సాం మత్పా"ణైకవల్ల భాం రాజక న్య కాం కినుక 

నలీ మలక్షయమ్ సౌ హి మయా సమాశ్యాస్యమానచా తిక్వ జా మభి 

సిరూబ్య జాతే పత్యభిజ్ఞ" సకి ుుణ మరోదీత్ అవాది చ్చ “నాధ, తద్ద 

సూ ౧ లి షే ~ 7] wa అ Cc ర్భినా క త్తి కనుకొ త్స వె వున సఖ్యా చన్థ/సేనయా 

స్ట వ సమాశ్వని తాస్మి.త్వం కిల సముదనుభ్యె మజ్జితః పాపేన 

మద్భా/౮ భమధన్వ నెత్రి శ్రుత్వా, సఖీజనం పకిజనం చ వఇఖ్బయిత్వ్యా, 

జీవితం జిహోను శేకాకినీ కీడావన ముపాగమమ్ తత చ మా మచకమతే 
కామరూప ఏష శాతుసాఖవుః, సోఒయం మయా భీతయా2. నధూత 



మి_త్త్రగు ప్తచరితం నావు వస్టోచ్చా (సః, ౧౫౨౭ 

(పాధ౯నః స్ఫుర_స్టీం నూం విగ్భ హ్యోభ్యథావత్ అ టేవ మవనితో2 
భూత్. అహం చ దైనా త్తవెవ జీవి లేశస్య హస్తే పతితా భదం 

తవ ఇతి, 

కుంత్యా చ తయాస హానరుహ్యూ నావ మధ్యారోహమ్, ముకా 

చ నెః పతివాతపేరతా తా మేన దామలిప్పాం (పత్యుపాతిస్టత్ * అవ 

రాణా శ్చ వయ మశ మేణ “తనయస్య చ తనయాయా శ్చ నాఖా 

దనన్యాపత్య స్తుజ్రధన్వా సుహ్యపతి ర్న ప్కు-లః స్వయం సకళత వ్ 

నిష్కళ జే. గజ్రారోధ స్యనశ నే నోపరన్తుం ప్రతిష్ట తే సహ తేన మ 

తులా వుచ్చ త్వ నన్య నాధానుర క్షః పారవృద్దలోకః = త్వశు)ముఖీనాం 

(పజానా మ్మాకన్ల మశ్ఫణుము, అ ధాహ మై రాజ్ఞ యథధిానృత్త మా 

ఖ్యాయ తదపత్యద్వియం (పత్యర్పిత వాక్ వీతేన తేన జామాతా కృళో2 

న్స్ దానులి ప్తేశ్య₹ణ తత్పు: మదనుజీవి జాతః ముదాజ సేన చాము 
అ -—0 —0 Ie wpr-—o 

నా (ప్రాణవ దుక తా చన్ద్ర సేనా కోశ దాస మభజత్ . తత శ్చ సింహవ 
అ 6 5 అగ షల) అర్ మ౭౯ సాహాయ్యార్థ్ వు తాంగత్య భతు౯ స్తన దర్శనొత్స వనుఖ మను 

భవా మోతి. 

కుంత్యా “చి తౌయం దైనగతి, రవస ేషు వుష్కులః వురుపకార)ఇ 

త్వభిధాయ భూయః స్మితాభిపి_ కృద నచ్చదో మన్త్రగు స్టే హార్దోత్సుల్లం 

చశ్వుః వాతయానూస చనా రాజనాహానః,. స కిల కఠకవులేన కించి 

తృంవృతాననః లలితవల్ల భా రభసద త్త ద నక్షత వ్యసన విహ్యాలాధరమ 

ర్నిరోఫ్ట, సవర మాత చరిత మాచచ వ. 

ఇతి శీమ డాచార్యమహాకవి దణ్ణినః కృతే” దశకుమార చరి లే 

మి_త్త్రగు పచకితం నామ 

షష్ట ఆబ్బా విస, 

—— రారా. 



వకకుమారచరితమ్, 

మ నగు పచంతం నామ స పమోచా గస, 
=) వావి ఎన భీ 

ET ఖా జాత నానా 

రాజాధి రాజనన్షన నగరన్థ్రగతస్వ తె గతిం జ్ఞాస్య న్నహం చ 

గతః కదాచి త్కళికై౯, కలళ్లిశ్రనగ రస్య నాత్యాసన్న సంస్థితజన దాహ స్థాన 

సంస_క్తస్య కస్యచి త్కాన్తారధరణిజ స్యా న్తీర్ల సరసకిసలయసం స్తరే తలే 

నిష ద్య ని దాలీఢదృష్టి రశ యివి, గళతి చ కలల కం లక కా 

శే చరితరక్షుసి తు.ంతనిపా గే సిజనిలయనిలీ నని కృెప జ నే సితా నశితే నిశీ భే 

ఘనతరశాఖశాఖా న  రాళని రాదని నే తనింసిసిం స్మ దాం నిగృహ్హ౯ 

కర దేశం గతం “కధం ఖలే నానేన దగ్గసిద్దన రరంసాశకాలే నిచేశం దిత్సతా 

జన వపు కా౫ో ణానర్ల లే నార్టిత ఇన ఫలీక కృతః! క్రియే తా స్యాణకన 
ేన్తుస్య శినచి వన నశ re సిద్ద క్ట నరాయః 2° ఇతి కింకరస్య కింక ర్యా 
శ్యాతి'కాతరం రటితం త దాకర ర్ట “క ఏకము సిద్ధః 0 కాచ సిద్దిః( కిం చానేన 

కింక డేణ కరిష్యు తేళ'ఇతి డిద్భృతొ కా న్లహృదయః, కింకరగతయా దిశా 
కించిద నరం గత, స్తరళతర న రాస్థిశశలరచితాలం కార కా నకాయం వహ 

న తట రంబ! కృళాజ్హరాగం తటిల తా కార జటాధరం హారణ్య 

శత మ స న రాకు సే తుణగృహీతనానే నన్గన గాసచలదర్చిషి. 

దవీ ణీరేేణ కచేణ తిలసి దౌ ధ౯ 'కాదీ స్నిరనరచటచటాయితా నాకిర 

_న్తం కంచి దదాత్సుమ్, త స్యాగేస కృతాష్టాలిః కింకరః “కిం కరణీయం ? 
దీయతాం సిచేశః.” ఇ త్యతిష్టుత్ . అదిష్ట శ్చాయం త్తే నాతినికృ పాశ యేన 

“గచ్చ, క భిప రాజస్య కర్షనస్య కన్యాం కనక లేఖాం క న్యాగ్భుహో ది హోన 

యే” తి. న చ తథా౭_కార్తీత్. 

తత కె నాం (తానే నాలఘయసాఒసజర్ద చేణ చ క కేన రణరణి 
శాగృహీ తేన చ హృదయయేన “హా తాత, హా జనని!” ఇతి కొన్త సీం 



చు_న్లగు ప్రచ రితం నామ స_ప్పమోచ్చా వన ౧౨౯ 

కీణల౯గ్లా న శేఖర సజి ఫీర్ల నహనశిరసిజానాం సంచయే నిగృ హ్యాసినా 

నిలాశ్సి లేన శిర శాక _ర్హిషయా౭- చేసత సిద్ధః. రయుటితి చాచ్చిద్య తస్య వాస్తా 

తాం శ _స్టకాం, తయా నికృత్య తస్య త చిర స్పజటాజాలం, సిక టస్థస్య 

కస్యచి జై జీర ర్ల సాలస్య స్క-న్గర సై, న్యధిపి. త న్నిథ్యాయ హృష్టతర స్ప 

శత శ్నేణాధి కరధయక్. “అర్య కదర్య స్యాస్య కదర్ధనా న్న కదాచి 

న్న్మిదా౬.౭౬.యాతి న్నేతే. తర్దయతి, _తాసయతి, చాకృళే చాజ్డాం 
దదాతి. త దత కల్యాణ రాశినా సాధీయః కృతం య చేహ నఠకాకః 

కారణానాం నారకీణాం రసజానా యాపనీఠః శేతే ల్లీలేతరదీధితిదే 

హజస్య నగరం త దిత్లేం దయాసిభే రన _న్లత్రేజస స్తే= యం జనః కాంచి 

కః చికిర్గతి, ఆదిశ, అలం కాలహారగణేన.' ఇ త్యనంసీత్ . ఆదిశం చ తేం 

“సఖే సై పా సజ్జ్ఞనాచరితా సరణి ర్య దణీయసి కారణే =నణీయా నాదర 

స్పందృశ్వ తే. న చే దివం నేచ్చసి, సేయం సన్న తాబ్దయవీ రకేశా-ర్హా 
స త్య న నాకృత్య కారణాఒత్యథ౯ం శేశితా, త న్న యెనాం నిజనిలయం 

నాన్య దితః కించి దన్ని చితారాథనం నః.” ఇతె. అథ త్ర దాకణ్య౯- కర కర శే 

ఖర సిలసిరణాయితాం చీ శితరతారకాం దృశం తిర్య క్కించి దళ్చుతాం స సం 

చారయ నీ, సలిలచర శేతనశ రాసనానతాం చిల్లీ కాలతాం లలాటరజ్డస్థలి 

న రకీం వీలాలసం లాసయ న్వి, కల్జాకితర కృగణ్ణరెఖా రాగలజ్ఞాన్నరా 

ళచారిణీ చరణా గేణ తిరశ్చీననఖార్చిగే ఏసి కేణ థరణేతలం సాచీకృతాన 

నసరసిజం లిఖ నీ ద _న్లచ్చదకిసలయ లజ్ల్సీ నా హర్హాససలిలధారాశీకరకణ 

జాలసం క్రేదితస్య స్తనతటచన్సన స్వార్ల)తాం సిరస్య ఆతా౬ఒఒన్యా న్తరాళని 

సృ తెన తసియసా=_ని లేన హృదయలమకుదళనద కుర తిసహచరసాయక 

స్య దయి లేన తరజ్షేతదళశనచసి కాని కానిచి చేతా న్యకశాణి కలకణే కలా 

న్యసృజల్ . —-' ఆర్య, శిన కారో నెనం చాసీజనం కాలహాసా నాద 

ద్వ్యాన న్తరం రాగానిలచాలితరణర ణి-కాతర జీ జీ జ్వనద్రసాగ రే కిరసి ? యథా 

కే చరణసర సిజరజఃకణికా తథా౭_ హం చి ననీయా, యది దయా౭_స్తి తే 
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౧౩౦ దగకుమారచరితమ్. 

2 తజనేఒనన్య సాధారణః కరణియః స ఏస చరణాశాధన్మ కియాయాం. 

యది చ కన్యాగారాధ్యాసనే రహస్య కురణా దనర్ధ ఆశ క్క్యేత నెత 

దన్ని, ర కతరా పిన స్తత్ర సఖ్య న చేట్య శ్చ, యథా న కశ్చి 'జేతజ్ 

వ తథా యతిప్యు నె ఇతి 

స చాహం చేహచే నాక శ్తాకృష్ట సాయ కాసనేన చేశ స్వతినిర్ల 

యం తౌడిత,సత్క_టాకు కాలా యససిగ శగాఢసంయతః కింక రాననసిహిత 

దృష్టి రగాదిషం._“య ఛేయం రధ చణజనునా కథయతి తథా చే న్నా 

చశేయం, నయెత నక కేతనః త్ే నెకే నాకి రనీయాం దనవాం, జనం 

చైనం సహ న యానయా కన్యయా కన్యాగృహం హరిణనయనయా.! 
ఇక్, సిత సార్బాహం నినాచేణ శారదజలధరజాలకా ని కన్య కాని కేతనం. 

తృత్ర చ కాంచి త్కాలకలాం చన్హానగనానిదేశా చ్చృన్తశాలై కచేశే తద 

శ ౯నచలితధృతి రతిస్టం. నావ స్వచ్చన్తతే శృయానాః కతతలాలససంఘ 

ఓనాపనీతేని దాః కాళ్లి దథిగకారా స్ప రకార్తిత్. అ థాగత్వ తా 

సృరణనిహితశిరసః తరద సక రాళి తేకుణా నిజ శేఖర కేసర్మాగసంలగ్నప. 

ట్పరణగణరణేత సరిశేయితకలగిర శై రక భయ౯,._“ ఆర్య; య దత్యా 

దిత్వ లేజస స్తవపా నయనలత్యుకాం గతా, తతః కృతా నేన న గృహీతా, 

దత్తా చేయం చిత్తజేన గరీయసా సాఖీకృత్వ రాగానలం త దనే నాశ్చ 

ర్యరక్నే న నలినాకుస్య లే రత్నళె లశిలాతలస్థిర ౦ శాగతర శె నాలం| కీ 

యతాం హృదయం, త దస్యా శ్చరితార్గం స్తనతటం గాడాలిజ్బనైః సదృ 

శతరస్వ సహచరస్య చ.” ఇతి, తత స్పఖీజనే నాతిదక్నీణేన దృఢతరకృత 

న్నే హదిగడ స్తయా సన్న తాజ్ష్వా సంగ త్యారంసి 

అథ కడాచి దాయాసితజాయారహిత చేతసి లాలసాలిలథ్ధృనగ్ధాన 

ఘన కేసే రాజదరణ్యస్థలీలలాటలీలాయితే తిల కే లలితా నబ్దరాజాజ్లీకృతని 

a దకణి౯ కారకాఖ్బనచ్చ కే) దక్నీ ఇదహనస్తార థిరయాహృతసహాశార 

చజ్బులకలి కే కాలాణ్ణజకళారాగర కృరకాధ రార తిరణా గసన్నా వాశాలిని 



మృన్త్రగు ప్తచరితం నామ స్ప్తమోచ్చ్వాసః. ౧౩3౧ 

శాలీనక న్య'కా నఃక రణసం కా న రాగలజ తలచే వరురగింతటచననా చేప. 
0 ఒం ఖై జ్ర ది ద గ 

శీతలానిలాచార్యద_త్త నానాలతానృ త్తలీలే కాలే, కళిదరాజ స్పహో 

జనాజనేన సహ చ తనయయా సక లేన చ నగరజచేన దన ణి చ దినా 

ని దినకరకిరణజాలాలబ్ఞ సీయే రణదళిసబ్ఞ్బ లక్థీ తనతలతా గకిసలయాలీఢ 
"స కతతశు తర ళతరజ్రశీకరానారసజ్ఞశీత లే సాగరతీఠకాన నే, కీడారసజా 

తాస క్తి రాసీత్ , అథ సన్తతగీతసగ్రీతసంగ తాజ్రనాసహా సకృడ్రార హేలా 

సిరర్ల శానజసజ్ఞ క్ష హపి.౯త ER కాగల పకల స్తత ర స్టై౭-న్ల్ర 

నా ధేన జయసింహేన సలిలతరణసాధనాసీతే నాచేకసై థ్ నానీకేన డా 

గాగ క్యాగృహ్యత సకళ్యతః సా చానీయత (తాసచజ్బులావీ దయి 

తాన స్పహ సఖీజనేన కలక లేఖా. త దహం దడాహేా నానద్దైదహన 

జని టే నా నరితాహాఠచి న న్ని నయ దయితాం గలితగాతశకా ని 

ర్ త్యత రయం “౫~తౌె సా క ఇిచరాజతనయా జనయి కె జనయిళ్యా 

చ స హాఠిహ స్తం: నిర స్తభైర్య స్తాం స రాజా నియతం సక్షోఖ్బునేత్ , 
ఎవ దె... —0 PAY 

తదసహా చ సా సతీ గఠరసాడినా సద్య స్ప న్తిష్లేత తస్యాం చ తాదృనీం 

దశాం గతాయాం జన స్యా న్యాన న్య జేన హా న్యేత శరీరథారణా, నా కా 
9 న్యా దలిః £' ఇతి, 

అ తొన్త కక ళో wre Chery కశ్చి టెెతమ్యుత, "లేన 

చేయం కథా కధితా.__యధథా కిల జయసింహే నా నేకనికారద త్తసబ్బ్య 

ర ణజిఘాంసిత స్ప కరనః కనక లేఖాదర్శనై ధి తేన రాగ ణారత్యుత. సా 

చ దారకాయన్నేణ శేనచి దధిష్టితా, న తిష్ట త్య నరాన్త్వర స్య ఆయ 

స్యతి చ న కేన్తసార్ధసం గహణెన త న్ని రాక రిహ్య న్న శెన్ట్ర్రనచాస్తసి 

దః.) ఇతి. తేన చాహం దర్శితాళః శజ్క-ర నృ త్త .జ్రదేశ జాతస్య జరత్చా 
2 
లస్య న్ రటాజాలం నికృహ్య లేన జటిలతాం గతః కన్గాచీర 

సజ్బుయా_న్తరితసక లగ్నాతః కాంన్సి చ్చివ్యూ న్మగహీషహం, తౌం శ్చ నానా 

శృర్యకియాతిసంపహితా జ్ఞనా దాకృ ష్టాన్న చేలాదిత్యాగా న్నిత్యహృ ష్టై 



౧౩౨ దశకుమారచరిత మ్, 

నకార్థ ౦, (పాయాసిపం చ దినైః వెశ్చి దన్గనగరం, తస్య నాత్యాసన్నే 

సలిలరాశిసదృశ స్య క లహంసగ ణదళిత నళినద ళసంహతిగ భితక్షిజుల్క_శ కల 

అగ అత్య ఎద అప కీ 5 స్త జ శారస్య సారస శోణిశేఖరస్య సరస _గారకాననే కృతని కేతన స్థితః. శ్ప్య 

జనక ధితేచి త్ర చేష్టా కృష్ణ సకల నాగరజ నాతిసంభాన దత. స్పక్ దెళిది శిత్య 

కే త్తే జనేన__“య ఏన జరదఠంణంంసలీసర వీరే సణిలశాయూ యతిః —_ రిథం? ఫిట్ శ 
తస్య కిల సకలాసి రహ స్యాని సషడక్లాని చ చ్చన్తాంసి రసనా ౫ సన్ని 

పాళా న్వన్యాని చ శాస్తా, యేన యూని న జాయ కా స తేషాం తత్స 

| ఇఒ ప నే జ్ అబ్ ఎమో అస కాశా దర్ధసిర్దయం క రిప్యుతి అస తేన నా న్యాస్యం సంసృజ్య లే, సన 

రీర శె ఎస దయావాశిః, వతత్పకాశా దర్భ్మగ హె గాద్య చిరం చరితా 

శ్ వచా, తచ్చరణరజఃక ః వేగేన చిఠసి కేణి ౯ ర నేక స్యా నేక ఆత 

ఒర ఆడ 5 అగ స్ జం కొం జ్య నిరం చికిత్స రసంహోర్యః సంప లోకి. తదజ్జ్ర తాళ నసలిల సెక్ 

ర్ని ష్కలజ్క-శిరసాం నశ్య స్త కుణే నై కే నాఖలన శేన్షియత్న లజ్జ న క్చణ్ణి 
కౌరాగ్రహా న తస్య శక్యం న కే రయతాజానం, న చా స్య్వాహంకార 

వాడే అ” క 

కణిక” ఇతి, 

సా చేయం కథా 2. నేక జనాస్యసంచారిణే తస్య కనక లెఖాధి స్టూన 

ధన దాజ్ఞాక రనిరాక్రియాతిస క్ష చేతసః మ తోయ స్యాకర్ష ణా యాకశక్. 

స చాహారఠహ రాగ కాద ణాలిగ రీయసాఇ౭_ర్బయ న్నశ్రై౯ న శ్య్యూ 

న్పంగృహ్హై న్నధిగతకుణః కచాచి త్కాంవీ తార్థసాధ నాయ థన 

రయాచిప్ట., ధ్యానధిరః నాబరర్శిర ననన శనం సిరీక్ష్మ్యు వా 

య్యాక ధయం, “తాత, న్ ఏపు హి యత్నః, తస్య హి క న్యారత్నస్య 

సకలకల్యాణలతు కై కరాశె ర థిగ తిః శీర సాగరరశ నాలంకృతాయా-! గై 

దినదీసహ స పహోరయప్టై గాజితాయాః ధ"రాజ్ఞనాయా ఏ చనాసాదనాయ 

సాధనం, న చ స యక్ స్తదధిప్తాయీ శేనచిన్న కేన్తైణ తస్యా లిలాఖ్చత 

సీలసీరజదర్శనాయాః దర్శనం సవా శే. త దత్ర సహ్యాన్తాం త్రీ ణ్యాహాని యె 

రహం యతి్యేఒ 5 స్యాస్య సాధనాయ?) తథాఒది ప్రే చ హృ ప్లే, వీత శే 



_న్త్రగుప్త పచరితం నామ స స ప్తమోచ్చా నః, గా33 

గలే నిశినిర్ని శాక రార్నివి. నీరన్హా/న్లకారక ౧నిక రనిగీర్భదశ దిశి తన్హాంని 
గళితనిఖలజనదృశి, సిర్లత్వ, జలతలనిలినగాహసీయం నీరన్హ్రం కృచ్చా) 

చ్చిదీకృతా_న్తరాళం త చేకత స్పర_స్తటం తీర్ణాసన్నికృష్ణం కేనచి క్థన 
నసాధనె నా కారం. జున్ అహ అత రి కానని త _తీరదేశం క 

రక జ్య. నియం నిశ్చిత్య; దినాదిస్నానసిర్హి కగ్నాత్ర శ్చ నక్షు తసంతానహోర 

యస్ట్ర క గ గథితరత్నం  కణదానస్థకారగన్దవా స్తిదారణై క కేసరిణం కనక 

ఎక లశృద్దరజ్ద లాస్య లిలానటం గగనసాగరఘనతరద్దె రాజలద్ధైనై కన్న క్షం 
కార్యా కార్య నావీ,ణం సహ సార్చిపం సహ సాతుదిగచ్దరాగాయితేకిరణ 

జాలం ర_కృనిరజాళ్షులినా౭౭. రాధ్య సిజసని కేతనం న్యశి శయం. 

యాశే చదినతయీ, ౭ స్తగికిశిఖరగై రికతట సాధా రణచ్చాయ తే 

జని అచలనాజక న్య కాక దర్గ నాయా౭._ న్ల౭ మా ఖ్యన సజ్క_ రశ రీకేణా సంసృ 

పాయా స్పంధ్యాద్రనాయాః రక్త చన్ననచర్చితెక స్తనకలశ దర్శనీయ దినా 

ధినాగే, స జనాధినావ స్య్చాగత్య జన స్యాస్య ధరణిన్య స్తచరణనఇకి 

రణాచ్చాదితకిరీటః కృతాజ్హులి రతిప్షత్ . ఆదిస్థ శ్చ “దిఘ్ట్యై దృ ్ట్వేస్ట్ర 

మ ఇహ జగతిహాన బరీసాచెహినం (రియ స్పరశయ న్నే స శేయాంసి చస స 

స్ట న్యనలనానాం హ & స్తే నిత్యసాన్ని ఛ్యాని,యత సె సాధీయసా సచ్చరి తే 

నానాకలితకలక్కే_ నార్చి తే నాత్యాదరరచితే నాకృష్ణ చేతసా జనె నానేన 

సర స్తథా సంస్కృతం య ఛేహ లేఒద్య సిద్ది స్స్యాత్ . త చేతస్యాం నిశి 

గలదన్ధాయాం గాహనీయం. గాహనాన న్వరం చ సలిలతలే సతతగతీ నన 

స్పంచారిణ సృన్ని గృహ్య యథాశక్తి శయ్యా కా గ్యా. తత శ్చ తటస్థలిత 

జలస్థగిత జలజ ప్జాచలీత దక్ణా కణ్ణాకాగ దళితదెపా రాజహం స్మ తాసజర్షర 

రసితే సంద త్రేకరస్య జనస్య డు ణా దాశర్ల నియం జసిష్య లే జలసడ్బైతస్య 

కించి దారటితం. ఇా_నే చ తృత్ర సలిలరటితే క్లిన్నగ్యాతః కించిదార క్త 

నృ శే నాకాేణ సనిర్యాస్యసె స్చాయ్య తం సిఖలజనచే 'ఆెనన్తకా 

రిణం న స యత కృత్య త్యగత స్థితయె; సి సిరతరనిహిత సే స్నే వాకృజ్భ లావ 



౧౩౪ దక కుమార -చరితమ్, 

గభితం చ కన్న కాహృదయం కుణే నై కె నాసహనియదర్శనా నరాయం 

స్యాత్ . అన్యా శ్చ థ రాద్రనాయా నాక్యాదృతనికాకృతా౭చ కం చ కం 

కరతలగతం చి_న్హనీయం. న తత సంశయః తే చ్చే దిచ్చ స్య నేక శాన్ర్ర) 

జ్ఞానథిరధిపణై రధికతె కతర ౫ పాటె మిగ రాకలయ్య జాలికశతీం 

చానాయ్య అ న్తరజ్ల నరక కె ర్య శస్తనృస్తా_న్షరాళం సరః [కియెత. రర 

చ తిరా త్రింశద్దణ్లా నరాలే మైనికజనేన సాదరం రచనీయా. క సత 

త జ్ఞానాతి య చ్శ్మిదే ణారయ శ్చికీర బ్ర? ఇతి. త తస్య హృదయ 

హోరి జాతం, తదధికృటలె శృ తత కృత్వే రన్ద్రదర్శనాసహైో కిచ్చాం చ 

ప. క న్య కాతిరాగ జసితాం నితా ననిశ్చలాం సెశ్చి త్యార్థ దహన నం 

దః తధా స్థిత శ్చ తదాసాదనదృథిత రాశయ థ్సెస అఖ్యాయత ఎ రాజ్, 

అత్ర చే జనా సై చిరం స్థితం న చెకత చరం న శృస్తం, కృత 

కృతే శ్చేహ న తెప్టామి యస్య చే రాష్ట [గానా ద్యాసాదితఎ తస్య 

తే కించి దనాచర్య కార్యం గతి రార్యగ ప త్ర చౌక చ్చిర స్థానస్య 

కారణం. త చ్చాద్య సిద్దం గచ్చ గృహా౯. యథార్హ జలేన హృద్వగ 

సేన స్నాతః సిత్మ స్రగబ్దరాగః థ_క్రిసదృశేన దానే నారాధితధరణితేల తై 

తిలగణ _స్పిలస్నెహాసి కృయస్టై, ఏ[గ(గథిత చేలా జ్బలఖణ్జ కాగ్ని శిఖాసహ్న స 

(గ స్తనై శాన్ధకార రాశి రాగ త్యార్గసిద్ధ యే య కేధాః ' ఇతి స కిలకృత 

జ తాం దర్భయ౯ “అసిద్ధి శేపా సిద్ధి, ర్య దసన్ని ధి ర హార్యాణాం, కష్టా 

చయం నిస్సబ్దతా, యా నిఠరాగసం దాసజనం త్యాజయతి. న చ నిసే. 

ధనియా గరీయసాం గిరః.” ఇతి స్నానాయ గృహా నయాసీత్ . 

అహం చ నిర్లత్య నిర్జనే సిలిఖే సర_స్తిరఠన్ల "నిలీన స్ప న్నీ పచ్చిద 

ద _తృకణ౯ స్థితః. స్థితే చార్గరా శే కృతయథాదిస్టక్రియః స్థానస్థానర 

చితరతు స్ప రాజా జాలికజనా నానీయ నికాకృతా_న్లశ్శ్ళల్యం శజా, హీన 

స్పరస్పలిలం సలీలగతి కగాహత. గతం చ కీర్ణ కేశం సంహతకర్ణ నాసికం 

నరస_స్తలం హో స్తినం న్మకలీలయా నిరనిలీనయా తం తధా శయానం కన 



మ_న్త్రగు ప్పచరితం నామ స స్తమోచ్చా (సః, ణద్మో 

-" ద్ జప ఇ అటు -రాయాం కన్గయా న్వ(గహాషం. ఖురతర కాలదణా ఘట్లనచణాతరై శ్చ 

కరచరణఘ్యారే క్నీ రయద త్తనిగహః తణే నైశకే నాజహా త్స చేష్టాం. 

తత శ్చాకృప్య తచ్చరీరం తీరచ్చి దే సెఛాయ నరా న్నిరయాసిపం. 

సద్య స్పంగ తొనాం చ సేసికానాం త దత్వచి తియ తాకారాాన్తర్మగ 

హాళాం. గజస్క _న్టగతః సితచ్చళ్త" ది సకలగాజచిహ్న్న కాజిత శ్పణాతర 

దణ్లిదణ్ణుతాడన (త్ర స్స జన దత్తానరయా రాజరధ్యయా యాత స్తాం 
Go Go ఎలి —0 5 యుద 

సెశాం రస నయన నిర _సన్నిచారశి రనె పం, 

ని se జ 3 సితే చ జన స్వాశీలక్ష్యుతాం లామె రసదిగ్ద దిగ్గజశి రస్పదృ శె 

శకదిగజనారత్నా దన్నేఒ ర్క చకేే, కృతక రణియః కిరణజూలక రాల రత్న 
డా ద్ అ 7 రాజి రాజిత రాజాహోకాస నాథ్యాస యథాసదృశాచార దర్శిన శృడ్కా 

య ్సి)తాజ్షా౯ సన్నిధి సిపాదిన స్పహాయా నగాదిపం “దృశ్వ్యతాం శకి 

రాహీ౯ః య తస్య యే రజయ్య స్యేస్త్రియాణాం సంస్కా- చేణ క అొజు నా 

సీరజసాన్ని ధ్య శాలిన్లి సహహా౯లిని సరసి సరసిజదళసన్ని కాశ చాయ 

స్యాధికతరదర్శనీయ స్యాకారా_న్గరస్య సిద్ది రాసీత్ . అద్య సకలనా స్తి 
కానాం జాయేత లజ్ఞానతం శిరః త దిదాసిం చన 9 శేఖర నరక శాసన 

సరసిజాసనాదీచాం (తిద శశానాం నా న్యాదరరచిత నృ త్తగీతా రాధ 

నాని [కియన్తాంఏ హిియన్తాం చ గృహా దితః కేశ నిరసనసహో న్యర్థిసా 

దై౯ా రగా ఏతి, ఆశ్చర్యర సాతిశకహృక్థ దృష్టయ స్పేజయ జగదీశ, స్వ 

లేజసాఒఒతిశయ్య దశ దిశః స్థగసయ న్నిజయశ సౌ౭_౭_దిరాజయ శాంసి,' 

g త్యసకృ దానా స్యాచర న్య ధాదిస్టాః (కియాః, స చా=వహాం దయి 

'ణౌయా స్పఖీం పృాదయస్థాసియాం శ వాజ్క. సేనాం కన్య కాం క దాచి 

త్కా- ర్యా న్తత రాగ ఆం రహా స్యాచవ్నీషి.. “కచ్చి దయం జనః కచాచి 

దాసీ దృష్టః?) ఇతి అధ సా హపకాశాష్టాం గతేన హృదయే చేహ 
ది అరు © 

దాలక్యుదశనదీధి కిలతాం లీలాలసం లాసయ ), లలితాజ్బాత కతా 

ఖా నంత ద నచదకిసలయా, సార జల కెద జరర నిరఇనేకుణా, రచితా 



౧౩౬ దనగకుమార చరిత మ్. 

ఇలిః, “బఎతరాం జానే, యది న స్యా డై నజూలికస్య జాలం కిజ్చీ చెతా 

దృశం. కథం చైత తృధ య. ఇతి న్నేహనిర్య న *ణంశనై రగావీల్ . 

అహం చాసై్యై కౌశ్డేష న నాఖ్యాయ, త దాననసం కా నేన సందే శన 

సంజన య్య సహచర్యా సఠ విశయం హృదయాహాదం, తత కలయా 

ర్ అష జ 

సిర ర౪కృ తాతిసత్క్బృత క భిజ్ఞనాధ న్యాయదత్తయా సంగ తాన Jకలిబై 

రాజ్యం కలిద్దనా కే న్యాసం, త న్యా స్యారిణా లిలజ్ఞుయివత స్యాద్షరా 

జస్య గాహాయ్య కా యాలఘీయనా సాథనే నాగ తాత తే సఖజనసం 

గతస్య యాదృచ్చిక దర్శ నానన్ల ఠాశిలస్పత బతా జాతే ఇతి. 

తస్య త తెెశలం స్థితజ్యాత్సాల్ని వ్ క్స్ ద_నచ్చదః సహ 

సుహృద్చి రభినన్త “చిత విదం మహామునే ర్య త్తే; మ లేవ కులు 

ఫలిత మతికష్టం తర స్పిష్టతు తావ న్నర్శ, హహల౯పక ప౯స్పృశోః ప్రజ్ఞా 
సత్త (యా రప మిహ స్యరూపమ్.” ఇ త్యభిధాయ, వున రవతరతు 

భవా సిత, బహ శు తే విశు) తే వికచరాజీవసదృశం దృశం చిక్నేప దేవా 
శాజవాపహానః, సో ప్యాచచ మె. 

ఇతి శ్రీమ దాచార్య మహాకవి దణ్ణినః కృతౌ దశకువూరచరి తే 

మ_న్ల్రగు_ ప్తచరితం నామ 

స_పమ రా గస, 



దశకుమారచరితమ్. 

షి శుత చరితం నాను అప్ప మోచ్చా పస, 

నాల్ RT ——— 

చేవ మయా౭_వీ పరిఛ మతా పన్చ్యాటచన్యాం కో2 వీ కుమారః 

శుభా త్చపూ చ క్రీశ న్న శేశార్డః క్వ చి త్యూ_-పాభ్యా శే=_ స్టవర్ష 

దేశీయో దృష్టః. స చ (తాసగద్దద మవదత్ ,_“మహాథాగ, క్లిపష్టస్య మే 

(కియతా మార్య, సాహాయ్యకమ్. అస్య హి మే (పాణాపహారిణీం విపాసాం 

(పతిక రు ముదక ముదజఇ్బూ స్నిహ కూపే కో2పి నకల మ మెకశరణ 

భూతః పతితః, త మల మసి సాహా ముద్దతు౯ మితి, అ థాహా మ భ్వేత్య 

(వతత్యా ర యా2_వి బన ముత్తార్య, తం చ బాలం వంశ నాళీముఖోద్ద 

తాభి రద్భిః ఫల న్చపజ్బుయమే. శృర తే పోచ్చి)తస్య లికుచవృతు.స్య నరా 

త్పాపాణాపాతి చే డ్రక్యా నిత పాణవృ త్రి మాపద్య, తరుతలనిపర్ణా స్తం 

జర_న్హ మృబవం “తాత క వప. బాలః? కో వా భవాక్$ కధం చేయ 

మాప డాపన్నా ?) ఇతి. సోజ=శు)గద్రద మగడత్ , 

(శూయతాం మహాభాగ;___విదర్శో నామ జనపదః. తస్మి౯ 

భోజవంగ భూపుణమ్, అంశావతార ఇవ ధర్మస్య, అతిస త్త గ్ర: సత్యవాదీ, 

వడానోQ, ఏనీతో, విశేతా (పజానాం, రళ్లో త ఛృత్యః, కీ రిమా౯, ఉద 

న మూ ర్షిబుద్ధి భ్యా, ముఫ్టైనలీలః, శాన పమాణకః, శక్యభవ్యకల్పా 

రమ్బా, సంభావయితా వృద్దా౯, (ప్రశావయికతా సేవకాక౯, ఉద్భావ 
షే ఆగ జ య్ అగ యితా బన్టూ౯, న్వగ్భావయితా శ తూ), అసంబద్ధ [(పలాపే ప్వాదత్త 

కర్ణః కదాచి ద ప్యవితృష్లో గుణేషు, అతినదీస్ల ః కలాను, నేదిష్టో థమా౯ 

థ౯ సంయోాతాను, స్వ ల్పె౭_పి సుకృతే సుతరాం (పత్యుపకర్తా, (ప్రత్యే 

-వేనీతా కోశ వాహనయాః యత్నేన పరీవ్నీ తా స ర్యాధ్య శ ణామ్; 

ఉత్స్పాహయిఃా కృతకర్యణా మనురూప3ప3 న్రానమానైః, సద్యః ప్రతి 
18 



౧౩౮ వకకుమారచరిత మ్. 

కరా డె వమూనుపీణా మాపదాం, పాన్షుణ్యోపయోగనివుణః, మనుమా 

శ్తేణ (పణతా చాతుఠ్యణ్య౯ స్య; ఫుణ్యత్లో కః; స్రణ్యావమా౯ నామా౭2_ 

సీత్, స వుర్యైః కర్శభిః పొణ్య వురుపాయుపం, వున రవుణ్యేన ప్రజా 

నా మగణ్య తామేషు, 

తదన_నర మన_నవరా నామ తదాయతి రవని మధ్యతిష్ట త్,స సర్వ 

గుడణేః సమృద్ధో=౭_వి దెవా దృక్జాసీత్యాం నాత్యాదృసో=_భూత్ , త మేక 

దా రహసి వనురక్నీలో నామ సక వ్యరి: వితు రస్య బహుముతః (పగల్భ 

వా గభాపత.__“"తాత, సర్వ ఫ్ వాతే సంప దభిజనా త్ప్రభృ్ళ త్యన్య్యూనై 

వాతభ వతి లత్యు లే లు న్స నిసక్షపట్సి కలాసు నృ తగీతాదిషు చిల్రేషు 

చ కావ్యపిస్త శేషు పా ప్తవిస్తారా త వేత రేభ్యః (పతివిశిష్యు తే. తథా౭౬ 

ప్యసా వ్యపతిప ద్యాత్మసంస్కా-ర మథ౯శా స్తే) ప్యనగ్నికోధి లేవ హేమ 
జాలి ర్నాతి ఛాతి ల బుద్దిహునో=_హీ భూభ్చ దత్ఫ్వుచ్చి)తో=_వి పర 

రధ్వ్యారుహ్యమాగణా మాత్త్థానం న చేతయతే. న చ శక్త న్చాధ్యం 

సాధనం వా విభజ్య వ ర్తితుమ్. అయథావృత్త న్స కమ౭౯ను (పతిహన్య 

మానః సై 6ః పరైశ్చ పకిహాయ తే. న చావజ్డాత స్యాజ్ఞా ప్రభవతి ప్రజా 

నాం యోగ నేమారాథధనాయ, అత్నికానశాసనా శ్చ |పజాః యతిం 
చన వాదిన్యో యథాక ధఖ్బు ద్వ ్ ర్రన్యః సర్వాః స్థితి స్పంకి రేయుః సర్గ 

రాద శ్చ లోకో లోకా దిలో2ఒముత స్ప స్యామిన మాళ్ళనం చ భ్రాంథ 

యేల్. ఆగమదీపదృ స్టైన En ల్వథ్యనా సుఖేన వర్తతే లోక యా తా, 

దివ్యం పో చక్షు ర్ఫూత భ వద్భవిష్యత్సు వ్యవహెతవ్ పకృ స్టైదిషు చ 

విషయేమ శాస్రం నా మాపతిహతవృట్తిః. లేన హీనః సతో ర ప్యా 

యతవిశాలయా ర్లోచన యా రస ఏవ జన్తు రర్భదర్శనే ప్వసామర్థ్యాత్. 

అతో ఏపాయ చాహ్యావిద్యా స్వభిపడ్ర మాగ మయ దగ్గనితిం కుల 

వ్ ద్యామ్) తదరానుషపూనేన వావరితశ కిసిది ఠసలితశాసన శాధి చిర 
థ 9 Bo sD: 

ముదథిమేఖలా ముర్వీమ్,” ఇతి, 



వీ శుతచకితం నామ మ పస, ౧౩౯ 

వత డాకర్ల క “స్థాన వవ గురుభి రనుశిష్టం, తథా (క్రియ తే.” ఇ 

త్య న్వఃవుర మవిశల్ . కాం చ వారాం పార్టి వెన [(పమదాసన్ని ధా (పస స జే 

నోదీరితా ముపనిశమ్య సమిపోపవిష్ట శ్చిత్తానువృ త్తికుశ లః ప్రసాదవి 

గీతనృ తవాది తాది ప్యబెహాో్య్యూ చాహ్యనారీపరాయణః పటు తయ 

_న్లితముఖో బహుభజీవిశార దః పరమర్యాన్వేషణపరః పరపాసయితా పరి 

వాదరుచిః పెశున్యపడ్డే పణిత స్పచినమణ్ణాలా వ స్రుణో,చహారీ సకలదుర్న 

యాపాధ్యాయః శామత నకర్థథారః కుమారసేవకో ఏహోరభ దో 

(బం 

నామ సి స్మితపూర్వం న్యజ్ఞాపయత్ . 

చెవ, జె క చాను /హేణ యది కశ్చ ద్భాజనం ఛ వలి విభూ తే స్త 

మకస్యా దుచ్చావచై రుషపలోభనై కదర్ధయ న్మః సార్ధం సాథయ స్తి 

ధూర్తాః. తథా హి, కేచి త్పేత్య కిల లఖై క రభ్యుదయాతిశయె రాశా 

ముత్పొద్య, ముళ్జాయి లా వివ నట దర్భరజ్ఞాభి, రజినే నావా! 

నవసీ తే నోపలిష్స,. అనశనం చ శాయయిత్యా,సర్యస్యం స్వీకరిష్య చి 

యది కశ్చి త్సటుడాతీయా నాష్టా మృగతృష్వికాయె హస్తగతం త్యక్సు మి 

చెళ్ , త్ర మన్య పరివా రాష “ఏకా మవి కాకిణీం కారాపణలకత్షు 

మాపాదయేమ, శస్తా? దృలే సర్వశ్యతూ౯ ఘాత యేమ, వకశ రీరమాత 

మవీ మర్యం చక వ క్రినం ఏిదదీవుహి, య ద్యసదుద్ది శే ప్రేన మా ర్లేణ 

చర్య తే” ఇతి. స వున కినా౯ ప త్యాహ “కో౭_సౌ మారక్తః? ఇతి. వున 
రమే (బువ తే._“నను చత సో రాజవిద్యా, సయ వార్తాఒ౭న్యీమీవ్ 

దర్జా నీతి రతి. తాను త్మిస స్రృయీనార్తాఒన్వీవీ కో మహతో్యో మన్లఫలా 

శ్చ. తా సావ దాసతామ్, అధిప్య తౌవ దణానితిమ్.ఇయ ఏమా తాని మావా 

ర్యవిష్టుగు స్తేన సూర్యా చే పడి శ్లాకసహసె స్పంకప్పా. సై వేయ మధీ 

త్య సమ్మ గను ుయమాణా యభో క్ర కర కుమా, ఇతి. సత ఖే ర్యధీ తే, 

శృణోతి చ, త్ర ంకీంవ జ-ఠాం నచ్చతి. త్ర తు కిల శాస్త్రం Lene 

మ ప సర్వ మవ వాడ్యయ మవిదిత్యా న త త్వతో౭ధిగంస్య తే 



౧౪౦ దన కుమారచరిత మ్. 

భవతు కాలేన బహునా౭_ల్చేన వా తద ర్థాధిగ తిః, అధిగత శా స్త్రేణ 

చాదావేవ స్రత్త)డార మవి న వఐశ్వ్యాస్యమ. అక్కకు వ రపి కృతే తల్లుల 

రియద్ని రియా నోదన స్పంపద్య శే, ఇయత శౌదనస్య పాకా మెతావ 

దిన్లనం పర్యాప్త; మితి మానో న్థానపూర్యకం చెయమ్. 

ఉలిగేన రాజా వాళితావాళితే ముఖే ముహి మరముస్నిం వా2_. 
mp లా ర (0 BD 

భ్య న్తరీకృత్య కృత్స్న మాయ వ్యయ జాతే మహ్నః * (పధమే౭ప్ల మే 

థా? శోతవ్యమ్. శృణ్యత ఏ చాస్య ద్విగుణ మపహరస్తి తే౭_ధ్యక్షు 
భూ రాః, చత్యారింశ తేం చాణక(ోపదిస్టా నాహరణోపాయా౯ సహస 

శాక బురాన ణే వికేల్పలితారః * ద్వితీ యేఒన్యోన్వం వివదమా 

నానాం (పజానా మాకో స్ ర్రహ్యామానక ర్హః కస్తం జీవతి. త (లౌవి 

_పాడి్యివా కాదయః చె చా జయపరాజయా వివధానాః పాపే నాకీ 

ర్యా చ భర్వార మాత్మ న Mr * తృతీయే స్నాతుం 

భోకుం చ లభతే. భు కస్య చ యావ దస్థఃపరిణామ స్తావ దస్య వివ 

భయం న శామ్య ల్యేవ భుక్త్వా. * చతుగ్దే హిరణ్య పతిగహాయ హ 

స్తం (పసారయ న్నే వోక్తిఫ్టతి. * పజ్బుమే మ_న్తచి నయా మహోన్త 

మాయాస మనుభవతి, త తావి మస్తోణో మధ్యస్థా ఇ వాన్యూన్యం 

మిథ స్పంభూయ వోపుగుగైైే దూ౯తచార వాక్యాసి శ క్యాశక్యతాం "బెక 

కాల కార్యా వల్లా శ్చ స్వెచ్చయా విపరివ రయ నః స్యపరమి త్ర )మణ్లాలా 

న్యుపజీవ న్వు బాహ్యాభ్య న్వరాం శ్చ కోపా న్లూఢ ముత్పాద్య (ప్రకాశం 

(పశమయ న్స స్ప ఇస్యామిన మవశ మవ్భృాహ ని * షుప్టే .స్వైరవిహారో 
మనో వా సేవ్యః. సో౭_ ్యెతౌవాక్ సె రవిహాోరకాలో యస్య తిస 
_స్తిపాదో తరా నాడికాః. * సప్తమే చతురద్షబల (ప్రత్య వేకుణ ప్రయా 

సః ఈ అస్ట్ర మేఒ_స్య సేనాపతిసఖస్య ఏ కమచిన్తానేశః, 

వున రుపా _స్యెవ సంధ్యాం * _పథమే రా తివిథాగ గూఢ 

పురుషా (దష్టవ్యాః, తను ఖేన చాతినృశంసా శృస్తా?గ్ని రస్మవణధ'యో౭ఒ 



వీ శుతచరితేం నామ అప మోాచ్చా సః, ౧రగ 

3 వా నుస్వేయాః. * ద్వితీయే భోజనాన నరం (శోతియ ఇన స్వాధ్యాయ 

మారభ శే. * తృతీయే తూర్యఘోపేణ సంవిష్టః * చతుర్ధపజ్బమా 

గయోతే కిల. కథ మి వాస్యాజ సచినాయాస విహ్యాలమనసో వ రాకస్య 

స దానుఖ ముపనమేత్ * * ఫ్రున ప స్ప. శాన్రుచినా కార్య చిన్తారమృః, 

* సప్తమే తు వున గెహూ దూతాది పేషణాని చ. మాకా న్స 

నా మోభయ్మతే ప్రియాఖ్యానలభ్రనర్ధా౯ స్తశుల్కు_ బాగే వత్మ౯ సి 

వశిజ్యయా వర్గయ_న్లః కార్య మవిద్యమాన మవి లేశో నోత్సా ద్యాన 

వరతం భ)మనన్ని. * అస్ట్రమే ఫురోహితాదయో2 భ్యే _చ్యెన మాహుః. 

అద్య దృష్టో దుస్స ఏష్నః, దుస్ట్ర్చితె (గహోః, నకునాని చాశుభాని, 

శా నయః కియన్లాం, సర్వ మస్తు సౌనర్హృ మేవ హపహూమనాభనమ్, 

ఏవం సతి కర్మ గుగావ ద్భవకి, (బహ్మకల్పా జే టాహణాః, కృత మేభిః 

స్త స్త్వ్యయనం క ల్యాణతరం భవతి, తే చామోా కష్ట దారిద్యా? బహూ 

పత్యా యజ్యానో ఏర్భవ _న్ల ERY షో? ప్య్మపా_ష్మపత్మిగహోః, దత్తం 

చెళ్యః స్వర మాయుష్యు మరిష్టనాశ నం చ భవతి,” ఇతి బహు 

బహు దాపయిక్యా తను ఖెన స్వయ ముపాంశు భకుయ స్త, 

త దేవ మహర్నిశ మవిహితనుఖ లేశ మాయాసబహుళ మపిఠళ 

కదర్గనం చ నయణతో నయజ్ఞి స్యాస్తాం చకవ కతా, స్యమణ్ణలమా త్ర 

మవి దురారకుం భవేత్. శా స్ర్రజ్ఞ సమాజాల హి య దదాతి య 
ఇ ఇ ది 

న్మానయతి, య ల్సి )యం (బపితి, త్ర త్సర్వ మతిసంధాతు మి త్య విశ్వాస 

అవిశ్యాస్య తా హా జన న భూమి రల మ. యావతా చ నయెన ఏనా లోక 

యాల" స త. ఏవ ష్. న తత్ర వాసే 3) ణార్ధః, ననన కోకా 

పా తే చ్చ రుపాయె స్త నపానం జనన్యా లిప్ప కే, త క స్యాతియ aD | 

మనుభూయన్తాం యశ మిస్టియనుఖాని. యె. స్యుపదిశ చని “వవ మిస్టి 

యాణి జేతవ్యాని, ప్న మరిపుడ్వర్ల స్వ్వాజ్యః; సామాది కుపాయవగకా 

స్వేషు పశేషు చాజ[ సం (వయోజ్యః, సంధిష గహచిన్త యైన నేయః కా 



౧౮౨ దకకుమారచరితమ్. 

లః, స్పల్పో౭వీ నుఖావకాశో న చేయః ” ఇతి క్ త వ్యేభి ర్శ న్పి)్రబ్బకెర్యు 

పతే శ్చ ర్యాక్టతం భనం దాసీగృహే సన భుజ్య తే, కే వె వఠాకా?ః, 

యే౭కి మ _న్తకర్క.ఇా స్తన్నకారా శు (కాజ్రిరస విశాలాన బాహు 

వ సివు త్త పరాశర (వభృతయ, స * కి మరిషడ్యకో బ్తః * కృతం బా 

శ్మాస్తాను స్టానమ్? తే రవి హి ప్రార ్టేషు కాశ్వేషు దృశే ప్రే. సిద్ద సిద్ద? 

పఠన శ్చాపరద్భి రతిసంధీయమానా బహవః, 

న న్విద ముపపన్నం దేవస్య; య దుత సర్యలోకవన్హ్వా జాతి, 

రయాతయామం వయో, దర్శసియం వస్రు రపకిమాణా విభూతి; స్త 

త్పర్యం సన్యావిశ్యాస హౌతునా సుఖోపభోగ్మ పతిబస్థినా బహుమారవిక 

ల్సనా త్పర్వకా ర్వి ప్యము క్తసంశ యేన తనాావాపే నైవ మాకృథా 

వృథా. సన్తి హి శేదన్తినాం దశ సహ్మస్రాణి, హయానాం లక్ష తయ, 

మన్నం పాదాత మవి, పూర్ణా సేన హామర కః కోశగృహాణి, సర్వ 

న్పైహ జీవలోక స్పమ్మగ మవి యుగసహ్మ సం భుష్ణానో న తేక్షో పాగారాణి 

రేచయిష్యుతి కి మిద మపర్యా_ప్టం య దన్యార్గనాయాసః (పస్ఫూయే? 

జీపితం హి నామ జన్మవలె"ం చతుఃపజ్బూ న్యహోని. త తావి భోగ యాగ్య 

ముల్పాల్ప్సం వయఃఖణ్ణమ్ అపణ్లితాః వున రజకాయ న ఏవ ధ్వంస స్త, నా 

తస్య వనునో లవ మ ప్యాస్వాదయితు మోహ నె. కిం బహునా € రాజ్య 

ఛారం భారతమే ప్వ న్వరజ్హభూ లేషు భక్రిమత్చు సమ ర్చా ౪ప్పరః పతి 
రూపాభి ర్నన్లవుకికాఖీ రమమాణో గీతసజీతపానగోస్ట శ్చ యథర్తు 
బధ్న౯, యధాధ౯ం౦ కురు శరీకలాభమ్ --ఇతిపజ్బాజైస్ప ఎ్రప్తభూమి రష్టో 

లిచుమ్బితచూడ శ్చిర మశెత, _పాహనీ చ్చ (వీతిఫ్టుల్లలోచనో = న్వవుర 

[(పమదాజనః. జననాథ కశ్చ సస్మి ససి తము _లిస్ట౯ “నను హితోపదేశగా దుర 

వూ భవన్వ) కి మితి గురుత్వపిపరీత మనుితమ్?' ఇతి త ముళ్లైప్య (కడా 
నిర్భర మతిష్టుల్ స 

అ కై తేషు దినేష భూయో భూయః ప్రస్తు లే శే _్రేర్యమాణో 



వి శుతచరతం నామ అష్ట మోచ్చా రసః, ౧౪౩ 

మ స్రొవృద్దేన వచసాఒభ్యుపేత్య మన 2 సె వాచిత్తజ్ఞ తజ ఇ త్యవజ్ఞాత వాక్, 

అ కైవం మస్తిణో మన స్యభూత్ , “అహా యే టే మోహో చ్చాలిశ్యమ్! 

అరుచి కే=_ గే వోదయక౯ అధీ గలో= హా ముస స్య హోస్యో జాతః, స్పష్ట 

దుస్య వేష్టానా మాయ థాపూర్వ్య్యమ్. తథాహిినమాం స్నగ్గం పశ్యతి, 

పూర్వం ఖాహల్సే న రహస్యాని వివృణోతి, న స్ట. స్పృృశతి, 
న మో హ్యనుకమ లే, నోత్పవే ప్యనుగృప్హాతి, న పిలా భ్యవ స్తూని 

(చమషయకి, న మత్పుకృతాసి (పగణయళి, న మే గృహవారాం పృచ్చకి, 

న మత్సమ్ న్పత్య వేకు తే, న మా మాసన్న కాే గ ప్వభ్య న నరీకరోతి, 

నమా మన్న ప్రరం[పవేశేయతి అవి చ మా మనహె౯షు కమ౯ను 

నియు శే_, ౩ మచడాసన మనై క ర వష్ట భ్యమాన వమనుజానాళి, మై (రష 

వి సమ్మం దర్శయితి, మదు క సో తరం న దదాతి, మత్సమానదోషపా 

స్యిగహక౯యతి, మర్శణే మా ముపహాసతి, స్వమతే ముకి ముయా వ క్యా౯ 

మానం ,పత్యవవీ,పత్మి మహార్హాణ్ వస్తూని మత్స్ళహితాని నాభిననతి, 

నయజ్ఞానాం స్థలితాని మత్సమతుం మూఖె ౯ రుద్దోపయతి సత్య మా 

హ చాణక్యః “చి త్తజ్ఞానానువ ర్తినోఎనర్థా అవి (ప్రియా స్ఫు్య్యుః ) దమణా 

అవీ త ద్భావబహిహ్క్చుత" ద్వెష్యూ ఛవేయుః * ” ఇతి. తభా=వి కాగతిః 

అవిసీతో=_వి న పరిత్యాజ్యః విత్శపైతామహై రస్మాద్భశే రయ మధిపతిః, 

అపకిత్యజన్నొ ఇవి క ముపశకార మ ళూయమాణవాచః కుర్మః ? సర్వథా 

నయజ్ఞస్య వస నభానో రశ కేన్షస్య హస్తే రాజ్య మిదం పతితమ్. అవి 

నా మాపదో ఛావిన్యః _పకృతిస్థ మేన మా పాద యేయుః, అన స్టైషు నుల 

భవ్యళీ శేషు క్యచి దుత్సన్నో=_పి జ్వేపః సద్వృృ త్త మస్నే న రోచయేత్ ? 
ఛవతు భవితా తావ దనధ౯ాః, _స్తమ్మ్భిత విశునజి"బార్యా యధాక భంచి 

దభ )స్త్రపద _స్పిప్టైయమ్ ” ఇతి, 

ఏవం గలే మన్తిణి, రాజని చ కామవృ కే, చనపాలితో నా 0/ 
= 0 అరణ్య అధ అ ౨ 5 మాశ్న్మో కేన్ర్రామాత్య స్యిన్హ)పాలితస్య సూను,రసద్భ్భత్తేః వితృని ర్యానితో 



౧౦ పరగ కుమార చరితమ్, 

నామ భూత్వా, బహుభి శ్చారణగడై ర్బహీోభి రనల్బకౌశలాభి శ్శిల్ప 

కారిణీభి, రనెకచ్చన్న కింక రై న గూఢ వురుముః, పకివృతో 2. భ్యేత్య, 

వివిధాభిః |కీడాభి ర్విహారభద మాత్యసా దకదోల్ . అమునా చెవ 

సంక మేణ రాజ న్యాస్పద మలభత టం. ల స యద్య వ్వ వసన మా 

రభతేత త్తే త్యవర్థయత్ , 

చేవ, యధా * మృగయా సళ్యాపకారిక్ న తథా౭న్యత్. . అత హీ 

వ్యాయామోత్క-క్షా దాప త్పూపకర్రా దీర్హాధ్యలజ్ఞ నక్షు వెరా జద్టైజవ ః, 

క ఫాపచంయా చారో ్యకమూల మాశయాగ్నిదీ ప్లిః, మేదో2_పకర్రా 

దడ్రై"నాం me వ్యాతిలాఘవాదిసి, వితోష్టవాతవర్త తుత్పిపాసా 

సహత్వం, సత్యా నామవస్థా న్న ఈము చిత్త చేస్టితజ్ఞానం, హరిణగవలగవ 

యాదివఛేన సస్యలోష పతి క్రియా, వృక చ్యాఘాగదిఘా లేన స్థలపధశల్య 

నోధనం, శె లాటవ పదెశా నాం వివిధకరకుమాణా మాలోచన, మాట 

ఏకవర్షవి సమ్మగా, ముత్పాహశే క్తి సంధుత్తు.శేన (పత్వనిక వితాసన, మితి 

బహుతమాః గుణాః. * ద్యూ లే-వి దవ్వరాశే _స్తృణవ తాగా 

దనుపషమాన నుూూశ యా దార్వం, జయపరాజయానవస్థానా దర్భ విపాద 

యో రపిధియత్యం, పౌరుషుకనిబు త్త స్యామర్హ స్య వృద్ది, రక్షుహ సభూ 

మూడి గోచశాణా మత్యే నదురుపల మకాం కూటక ర్మణ ముపలక్షు, 

ణా దన న బుద్ధినై స్రణ్యామ్, ఏక విషయా పసంహోరా చ్చిత్త స్యాతిచ్చిత 

మె కాగ్య)మ్, అధ్యవసాయసహచ శేషు సాహసే ప్యుభిరతిః, అతికర్స_క వ్రు 

రుష్మపతిసంసన్రా దనన్యథర్ష శీయకౌ, మానావధారణ మకృపణం చ శరీ 

రయాపన మితి. * ఉత్తమాడ్రన్పఖోగేఒప్యర్థధర్మ యో స్పఫలీకర 

రాం, వుష్కు-లః వుకుపాభిమానః, ఫా గానక లే మలొోభకి ప్ల మాచే 

వీత, మఖలాసు కలాను నై చక్షుణ్య, మలబ్దేపలబ్లి లధ్రానురకుణ రథ్నీ 

తోపఖోగ భుక్తానుసన్గాన కుస్టానునయాది స్యజస్త్ర మభ్యు పాయరచన 

యా బుద్దివా+చో। పాటవ ముత్క ప్రేస్పశ రీరసంస్కా-రా త్పుభగ వెప 



వి శుతచరితం నామ అష్ట మోచ్చా (నః, CA 

తయా లోకసమ్మావనీయశకౌా, పరం నుహృట్సి)యత్వం, గరీయసీ పరిజన 

వ్యపేతూ, స్మితపూశ్వాభిథాషిత్య్వ, ముది కస త్త (తౌ, దాశ్నీణ్యానువ 

రన, మపతోక్సౌాదనే నోభయలోక శేయస్క రత్య, మితి. * పానేఒవి 

నానావిధరోగభజపటీయసా నూసవానా మాసేవనాత్ స్పృహణేీయవ 

యోవ్యవస్థాపన, మహం కార్మపకక్షా ద శేపదుఃఖతిరస్య రణ, మద్దజ'రా 

గదీపనా దద్దనోపభోగ క క్రి సంభుకుణా ముపరాధ|ప్రమార్హనా న్యానశల్యో 

న్యార్టన; మ శావ్వశంసిఖి రనర్షళ పలా పె ర శ్వాసోపబ్బంహణం; మతే 

రాననుబన్హా దానన్ దై కతానతా, గఛ్రాదీనా మిస్ట్రియార్లా నాం సాత ల్యే 
నానుభవః, సంవిభాగరీలత యూ సుహృద్యర్షసంవర్లన, మనుపమాన మజ్జి 

లావణ్య, మను త్తగాణి విలసితాని, భయా కిహరణా చ్చ సాజ్ష్ర్రమి 

కత్వ మితి * వాక్స్పారుష్యుం దణోదారుణో దూప.ణాసి క్లూ రాధ 

మేవ యధథావకాశ మాపకారికాణి నహి ముని రివ నరపతి రుపశమ 

రి రభిభవితు మరిక్సుల మల, మవలమితుం చ లోకత_న్లమ్. ఇతి, 

అసా వవి గురూపదేశ మి వాత్యాదశేణ తస్య మత మన్యవ_్హత, 

తచ్చీలానుసారిణ్యా ER (పకృతయో పల మసేవన వ్యస నాసి. సర్వ 

శృ సమానదోపతయా న కస్యచి చ్చి దాన్వేషణా యాయతిష్ష్ట. సమా 

నభర్త ఎ(దకృతేయ స్తన్హాధ్య తాః సాని కర్మఫలా న్యభ క్షుుయక తతః 

(కమా దాయ ద్యారాణి వ్యశిర్వ_న్ల వ్వయ ముఖాని ఐటవిధేయత యా 

బభో రహారహా ర్వ సవర్ల_గ. సామ_న్లపార జానపదముఖ్యా శ్చ సమాన 

లీలత యా పారూఢవి సమ్మెల త సజానయః సానగోప్పై ప్యభ్యనరీ 

కృతాః స్వం స్వ మా'చార మత్యచారిషుః తదద్దనాను చానేకాపదెశపూర్వ 

మపాచక న్న శేన్తంః. తద నస్రు శేషు, చామ భిన్నవృ తేషు మన్న తా 

సా బహునుఖె రవర్త న్న, సర్వ శ్చ కులాద్దనాజనః పాంసులజ నభక్షీ భాషణ 

రతో, భగ్నచార్శితయ_న్తణ, స్పృళా యా ష్యగణయిత్యా భర్త్యాక్, 

ధాతృగణమ_న్హ్రణా న్యశృణోత్ , తన్నూలా శ్చ కలహ స్పామర్థాణా 

19 - 



౧౮౬ దగకుమార చకిత మ్, 

ముదభవ౯. అహన్య న దుర్చలా బలిభిః, అపహృతాని ధనవతాం ధనాని 

తస్క_గాదిభిః. అపహృతపరిభూతయః [పహాతా శ్చ పాతక పథాః,హత బాన్ల 

వాః హృతవిత్తా వధబన్దాతురా న్స ము_కృకక్ణా మా కోశ న్న శ్రుకభ్యాః 

(పజాః దళ శ్చాయథ్యాపహితో ఛభయ్మకోథా వజనయత్ . కృశకుటు 

మ్రేషు లోభః పద మధ త. విమానికౌ శ్చ తేజస్వినో మానే నాద 

హన, తెషు తేషు చాక తేషు (పాసర న్సరోపజాపాః. 

తడా చమృగయువేష మృగ చాహుళ్య వర్ల నే నాది దోణి రనప 

సారమార్తా శువ్కు_తృణనవంకే గుల్తాః (ప వెళ్య చ్యారతి “ఒగ్ని విస ౯, 

కాగ ్రఘా?దివ భె (పోత్సాహ్య తన్ను ఖపాతనె, రష్టకూపతృష్లో త్సాదనే 

నాలిదూరపాదితానాం (పాణహారిళిః ముల్సిపా సాభివర్గనై, _స్తృణగుల్శ 

గూధి చృన్న తట ప్రదరపాత హేతుభి ర్విప్వగ్విసర విచ్చి న్నా నుయాతృత 

యెకాకీకృతానాం య థేస్టఘాతనై, ర్మ ఎగ జేవాపరాద్దె ర్నా మేషుమో 

తుణి, స్పపణబన్ల మధిరు హ్యా దిశ్ళడై "ణి వురధిరోహో బాన న్యల ౩. నః 

పభంశనై, రాలవికచ్చద నా వివినేషు విరళ సె నికాగాం (పతిరోధనై, 

రక్షుద్యూత పక్షీ యుద్ద య్న్మాతోత్స వాదిసంకులేషు బలవదన్నుపవేశనై, 

రత శేపాం హింసోత్పాదనై, రూఢో త్పాదితవ్యలీ కేభ్యోఒవియాశి (పకా 

జ ఐ-వీ ౩ ప అ నం అబా సాకహ్నీషు త ద్విఖ్యా ప్యాకీర్డిగు వి పాతు భిః రాకమైః, పర 

కళ్ళ గేషు సుహృ శె నాభియాజ్య జారాన్భృర్శథ్రా నుభయం వా పహృ 
త్వ తత్చాహసోపన్యాసె , ర్యోగ్య నారీహాంతానాం సంకేలేషు పా గుప 

నిలీయ పశ్చా దభ్శిదు త్యాకీ రృనయెః ప్రమాపతై, రుషపలోభ్య బిల్బప 

చేశ నేషు నిధానఖననేషు మ_న్తసాధ నేషు చ విఘ్న వ్యాజనాడై క ర్వా 
అధ్య = అ పాదనై, ర్య త్తగజాధిరోహణాయ (ర్య వత్యపాయసిర్వ రై; ర్య్వ్యాళ 

హ స్తినం కోపయిత్యా లకీ కృతముఖ్యమల్ణా లే ప్వష్మకమతై , ర్రాయాద్య శ్థే 
వినదమానా నువాంశు హత్యా (పతిత స్యయశఃసాతనై, సామ _న్హవ్ర 

రజనపదే ప్వ్యయథావృత్తా న్మపకాశ మభి పహృత్య తడై గరినామమో 



వీ శుతచకతేం నామ ల మోస్యా గస, ౧లో 

షణ, ర్యోగ్యాబు నాధి రహద్నిశ మభిర శయ్య రాజయమ్న్త్పాదనై, 

ర్భస్తాభర ణమాల్యాజ్ష రాగాదిషు రసవిధానకౌశ లై శ్చికిత్పాము ఖే నామ 
బళ్ళ శ స్త్ గ =~ రీ ఆగ యబృంహ రై, రనై ౪ శ్చాభ్యుపాయె రశ శకేన్ష పయుక్రా స్తిశ్వరసదాద 

యః (పతువితే పపిర మన నవరఠ కటకం జరర మకుర్భ౯. 
2 జ 

అధ నస న్తఖాౌను ర్భానునమాళ౯ణం నామ చాన వాస్యం ప్యోక్సా 

హ్యోన నవర్శణా వ్య గాహయత్ . తత్పేరామృస్ట్ర రాష్ట్ట్రపర్య న శాన 

న్రవర్థాత మభియోక్తుం బలసముస్థైన నుకసోల్ , సర్వ్యసామ _నేభ్య 

శ్చాశ శెన్ద్రః పాౌగుపే త్యాస్య |పియత రో౭_భూల్ .అపశే౭_వి సానునాః 

సమగంసత. గత్వా చాభ్యర్థం నర చారోధసి న్య విశ త్. తస్మిం వ్చ్చాన 

సే మహూాసామ నస్వ కు నలపతే రవ నిదేవ స్నాత నాటకీయాం మోత § = జ భా 
లోర్యశీం నామ చన్న)పాలితాదిభి రతెపశ స్త న త్రకాకలా మాహూ 

యాన న్వవర్శా నృ త్త మదాతీత్ . అతిర కృ శ్చ భు_క్షవా నిమాం వధూ 
ఆ ఉం ఇల ఆయ్ అధ ఇ క జ త్రమామ్ అశ కేన్ష) న్తుకున్తలపతి మేకా న్తే సమభ్యధ త్త _“[పమత్త 

ఏప రాజ్యా కళతాణ్ నః పరామృశతి, క్రియ త్యవజ్ఞ" సోధి వ్యా * మమ 

గత మనస్తిహస్తినాం, పజ్బ శతాని చ తే త దాహం సంభూయ ముర 

లేశం ఏఠసేన మృచీశేశ మేకపీరం, కోజ్బు_ణపతిం కుమారగు స్తం, సాసి 

క్యనాధం చ నాగపాల ముపజపానః, తే చావశ్య వు స్యావినయ మస 

హమానా అస్మన్మ తే నై వూపవశ్తేరణ: అయం చ వానవాస్యః ప్రియం 

మే మ్మితమ్. అము నైనం దుర్వినీత ముగతో వ్యతిష_క్తం పృష్ణతః[ప్రహ 
శేమ, కోశవాహనం చ విభజ్య గృహ్హీామః.” ఇతి. స్ఫృస్టేన చామునా౭. 

భ్యుపె తే, వింశతిం వశాంశుకానాం పజ్బుపింశ తింకాజ్బునకుజ్కు మక మ 

లానాం పాంభృతీకృ త్యా ప్రముఫేన ఒకే స్పామన్వై స్పంమన్వ [లౌ నవి 

స్వమతా వస్థాపయత్ . ఉత్త ేద్యు న్తేపాం సామన్తానాం వానవాస్యస్య 

చాన నవమా౯ నయ జ్వేపా దామిషత్య మగమత్ , వస న్తభాను శ్చ 
ol థ్ అర్య తతో-క వాహన మవీర్ధ మాత్యొధిస్టిత మేవ కృత్వా, *“యథ్యాప్ర 



౧రో౮ వకకుమూారచరతమ్, 

యాసం యథాబలం చ విభజ్య, గృహ్తీత ; యుష్మదనుజ్జ యా యేన 

శేనచి వంశే నాహం తుప్యా మా”'తి శారా తృచ్యానున రీ వ్ర నక నె వామి 

పణ నిమి లీక తే నోత్చాదితకలహాః సర్వసామనాా నధ్యంసయత్. తద్ 

యం చ సర్వస్వం స్వయ మే వా(గసత్ , వానవాస్యం శీనచి దంకే నా 

నుగ్భవ్యా (పత్యావృత్య, సర్వ మన_నవమ౯రాజ్య మాత నా దకదోళత్ , 

అసిం శ్చాన్లశే మ న్లోవృద్దో వనురవ్నీతః కై శ్చి నౌరై స్పంభూ 

య బాల మేనం భాస్క-రవర్హాణ, మ మె నన జ్యాయనీం భగినీం తయో 

దథవపషపాణ౯ం౦ మకు వాదిని మనో శ్చ మాతరం మహాజేపం వనుం 

గః మాడా స ule భాబతయా దాహజ్వ రణ 

మ మజహాత్ , అన్యాదృశె ద్రి కాను సు సత్యా మాహిష్మలిం భర్తృ 

్వేనూతురాయ భాం త్రఇమిత్తృవర్యణే నాపత్యా చేసి దర్శితా౭_భత్ , 

తాం బార్యా మనారో్య్2-నా వ న్య థా౭_భ్యమన్వత నిక్భత్సి౯తే ER 

తయా “నుత మియ మఖక్జాచాగి తా రాజ్వాసా౯ం చికీష౯తి,' ఇతి నై 

క్ త్త మేనం భాల మజిఘాంనీత్ . ఇదం తు పా, దె న్యాహ 

మాజ్ఞ పః “తాత, నాలీజద్ద , జీవతా2 నే నార్భ కేణ యత క్యచి దవధాయ 

జీవ. జీవేయం చే దహ మ చ్వేన మనుసరిప్యామి, కాపయ మాం శ్నేమ 

[పవృ తః స్వ్యవారా మి'తి అహం తు సంకులే కధంచి చేనం నిరమయ్య 

విన్హ్వాటపం వ్యగాహిపే పాదచారదుస్థి తం చన మా శ్యాసలయితుం 
ఢా స్ట్ ల 

హాటే. కరచి దహాోని కాసిచి ద్వ్మిశేమయ్య త తావి రాజపురుషసంపాత 

భీతో దూర మపపాసరమ్.త _తాస్య దారుణవిపాసావీడితస్య వారి దాతు 

"కామః కూఇ2-స్మి న్నషభశ్య పతితః త మయెవ మనుగ్భహీతః, త్వ మే 

నా స్యాతే శృరణ మేధి వశ రణస్య రాజసూనోః, _9 త్యజ్షోలి మబధ్నాత్ , 

“కిబూయా జాత్యా౭స్యమా తే త్యనుయు కే మ యా౭ము 

నోక్తం “పాటలీవు తస్య వణిజో వై శ్రవణస్య దుహితరి సాగరద త్తాయాం 
కోస లేనా) త్కు నుమధన్వనోఒ స్య మాకా ఖా తేరీ, “య ద్యేవ మేత 



వీ శుత చరితం నామ అ్యమోచ్చా దస, అరన్. 

న్యాతు ర క్సితు శ్ చెకో మాతామహ ఇతి సస్నేహంత మహం సస్వశే, 

వృద్దె నో కం సిన్లుద త్తవుత్తా?ణాం కెితమ స్వే వి తే” తి, నుశుత ఇ 

తు కః సోఒత్యహృష్యుత్ . అహం తు*తం నయావలి ప్ప మశ్యేకం నయే 

నె వోనూూల్య శాల మేనం వి ల్యే) వచే (పతి స్టాపషయేయ మితి (పతి 

కాయ, కథమ = సెైనాం క్షుభం తపయెయ మి త్యచిన్త నయమ్. తావ 

చాపతికౌ చ క స్యాపి వ్యాధస్య U నిషా నతిత్య ణా మృగా,స చ 

వ్యాధః, తస్య హస్తా దవశిష్ట్ర మిషుద్యయం కోదణాం చాఖ్షీ ప తౌ నవధథి 

పుమ్ నక న సపతా?కృతొ 2న్య శ నిప్ప త్వాకృణో=.పతేత్ . తం చె 

కం మృగం దత్తా మృగయ వే,2-న్య స్యాపలోమత్వ చః కో మాపోహ్యా, 

సిష్కు-లాకృత్య; పకృ తారని గ నాది: శూలాకృత్య దావాజ్షి" రేష్సు, 

తె నామిపేణ తయా రాత్మన న శుభ మత్యతార్షమ్, ఏతస్మి 

న్య_-మ౯ణి మత్సొష్ట వె నాతిహృస్ట్రం కిరాత మసి పృష్టచా౯._“అలి, 
జానాసి మాహిష్మతి-వృతా నమి'తి, అసా వాచష్ట్ర “తత వ్యాఘ్రిత్యచో 

దృలి శ్చ వికీ యా మెగ వాగతః కింన జానామి ౪ (పచజ్ఞవర్శా నాను 

చజ్జావర్యానుజో౭మి త్త్వ)నర దుహితరం మష్టువాదినీం విలివ్సు రభ్యే తితి? 

క 'శోత్సవు- న వరా సరీ” అధ కోకా క మ్మబవమ్, 

“థభూనో౭_ మి త్త్రవ రా, దుహితరి సవ్వుక్స )తిప త్వా మాతరం 

విశ్వాస్య, తన్నుఖీన (పత్యాకృష్య చాలకం జిఘాంసతి, త త్ప్రతిగత్య కుశల 

మస్య మద్యార్యాం చ దెనైక రెపహాూ నివేద్య, వునః “కుమార శ్చార్లూ 

లభవీత,* ఇతి (పకాశ మా కోశః కార్యః, స దుర్మతి ర న వీతో బహి 

రుఃఖుం దర్శయ౯ చెపి మనునేప్యలతె, ప్రన సయా త్యచ్చుఖన స వాచో 

“యదపేక్షుయా త్వన్యత మత్యకమిప.౮ సో2వీ బాలః పాపేన మే పఠలోక 

ముగాత్. అధ తు త్యదా దెశ కారి శ్యేవాహమ్. | తథ్లో కః (పీతిం (పతిప 

ద్యాభిపత్స వ్ట్లే వున రనేన నర్పనాభనామ్న్నూ మహావిషేణ సన్నీయ 

తోయం, తత మాలాం మజ్జయిత్యా, తయా స వక్షని ముఖేచహన్త 



౧్మAo దక కుమారచం౭త మ్, 

వ్యః “స ఏ వాయ మసిపతిహోరః పావీయస సవ భవతు, య ద్యస్మిప 

త్మివతే' తి, వున రణే నాగదేన సంగమిలేఒ మృసి తాం మాలాం మజ 

యిత్యా, స్వదుహి ల చెయాత్ . మృశే తు కసి ౯, తస్యాం చ నికి కా 

రాయాం సత్యాం, స తీ కే వెనాం పకృతయో౭ నువ ర్రిహ్యశ్తే పునః 

[పచజ్ఞావమ౯ణే సం చేశ్యమ్ “అ నాయక మిదం రాజ్య మనే నైవ సహ 

చాలి కేయం స్వీకా శ్వేత. తావ దావాం కాపాలిక వేషచ్చ న్నా దేవ 

వ దీయమానభిక్న వురా ద్బహి రుపశ శానం వత్సా సవకి. ప్రన రార్య 

(పాయాక౯ పారవృద్దా నావం శ్చ వ కుకా నేకాన్త (బన్తు 

ణి అక జర్ ల అ త ల 3 ys నాక మ ఒద్య మే చెవ్యా అ ఫ్రనాసిన్యా కృతః [పాసాదః_“అ ద్య 

చతు సైఒసాసి (పచణ్డావమా౯ మరిష్యుతి, పజ్బుమెఒ_హసి శివాతటవ రిని 

మద్భవ నె పరీతమ్మ్యే వె జన్యం; జనేషు నిర్ల తేషు, కవాట ముద్దాట్య త్వత్చు 

తేన సహ కో౭వి ద్విజకుమారో నిర్యాస్యలతి, స రాజ్య మివ మనుపాల్య, 

బాలం తే [పతి స్థాపయిప్యతి, సఖలు బాలో వయా వ్యాఘీ్రరూపయా 

తిరస్కృృత్య స్థావతః సా చేయం వత్సా మక్హువాదినీ తస్య ద్విజాటిదార 

కస్య చాగత్వే నైవ కల్పి లేతి, త చేత దతిరహస్యం యుష్మా స్వేన 

గుపం తిష్టతు యావ చెత దుపపత్స కతి ఇతి, 

స సార్మపత మతి వీతః (పయాతేః, అర్థ శ్వ్చాయం యధాచి నిత 

మనుష్టితో=_ భూత్, (పతిదిశం చ లోకవాదః ప్రాసర్పత్ . “అాహూ 

మహాత త్యం పలి వకానామ్ ! అసిపహార ఏవ. "హాస మాల్నాపహోర 

స్తన ౯ జూతః న కక్య ముపధియు కృ మేత త్క మే౯తి వక్తుం యత స్త 

వ దత్తం దామ దహ్మిలే స్త స్తనమణ్ణాన మేవ తై సై ర్ట జాతం, న మృత్యుః. 

యా౭_స్యాః పతి వతాయా శాసన మతివ రేస సభ స్మెవ భవేదితి 

అథ మహావతివేపేణ మాం చ ఫు త్రఫిం చ ఫ్కాణు (పవిష్టా 

దృష్ట్యా ( పన్నుత_సని (పత్యుక్రాయ హార్ణాకుల మ।బపీత్ . _భగవ౯, 

అయ మద్జఃలీః ; ; అనాథోఒయం జనో=_నుగ్భవ్యా తామ్ అస్సి మ మెకః 



వి శుత చః౭తం నామ అస్రమోచ్చా [సః ౧౫౧ 

స్వప్న ః, సకిం సల్ న వేతి, మ యో కం “ఫలమ న్యా చైవ ద్రత్యు 

వీత “య ద్యేనం, బహు ఛాగధేయ మన్నా నా చా న్యాః, సఖి లా 

రీ అలి గ స్పానాథ్యశ ంసి స్వప్న! ఇతి మద్దర్శన రాగ బద్ద సాధ్యసాం మష్టువాదిసిం 

(ప్రణమయ్య భూయ న్ హప౯గర్భ మ బూత.__* తచ్చే స్మ్థ్యా; సో2_ 

యం యుషదీయో చాలకషాలీ శో్యో మయా నిరోద్దవ్య' ఇతి. అహ మపీ 
ఒధ ౨ 5 9 ప లి సస్మితం మజ్టైవాదినీ రాగ లీనదృష్టి లీ ఢ్మథెర్యః “వవ మ _స్లిి” త్యుక్తా( లజ్జ 

భైట్ల నాలీజజ్ఞ మాకార్య సిర్రమ్య తత ER త్రం చానుయా న్తం శనై రప 

చ్చు క్ కానా వల్సాయుః (పథితః (పచణ్ణవ మే౯' లి. సో౭=|బూతే 

“రాజ్య మిదంముమే త్వపా సథ జో రాజా౭ ఒసానమణప వవ తిష తు 
కా య G5 అ నీ 

పాస్యటూనః కుశీల-వె దితి “య చన ముద్యానే 2 స్టే a జర న్హ 

మాదిశ్య, తత్పాాకారె కపా స్య క స్యాంచి చూన్యమకి కాయాం మాతా 

స్పమవతార్య, త దమేణనియు కృరాజవు త్ర}, కృతకుళీ లవ వేషలీలః, (వచళ్లా 

వర్శాణ మే త్యాన్యర్ల జ్ఞయమ్, 

అనురజై తాత వే తు సమయే, జనసనూజజానోపయోగీని సంహ 

త్వ నృత్త గీత నానారుది కౌది హ స్తచజ్య్రమణ మూర్ణపా దాలాతపా 

చావీడ వృశ్చిక మకరలబ్ధ నాదీని మత్యద్వ రృనాదీని చ కరణాసి, వున 

రాదా యాదా యాసన్నవతి౯నాం ఛుకికా సాభి రుపాహితన ఆక 

చితదుష్క-రాణి కరణాని శ్యేనపా తోతో_పా తాదీని దర్శయ౯, 

వింశతిచాపా_నరాలావస్థితస్య (పచణ్ఞావర్శణః ఛ రిక యెకయా (పత్యురసం 

(పహృత్య జీవ్యా ద్వర్హసహ్మసం వస_నభాను రీ త్య భిగ ర్హల్, మద్రాత ము 

త్క_ర్తు ముద్యతాసేః క స్యాపీ చారభ టస్య పవ గాంస బాహుశిఖర మాక 

మ్య తావ తైవతం విచేతీకుర్యక్ , ఆకులం చ లోక ముచ్చఖూకుర్వ౯, 
జ 0 3 అ మీ క ద్వి పురు హోచ్చితం (పాకార మత్యలద్హైయమ్ అవన్లుత్య వోపవ నే “మదను 

అస అర 9 గ్ అల్య - పాతినా మేస పన్ధా దృశ్వత ఇతి బువాణ ఏవ నాలీజజ్ఞసమిాకృత సుక 

తాస్ప ఫప్టపాదన్యాసయా తమాలఏథ్యా చాన్నుపాకారం (పాచా (పతి 



జా. దక కుమార చరితమ్, 

(పధావితః వున రవా దోచ్చి తేసేకచిత త్యా దలక్ష్యు పా లేన (ష్మదుత్య 

లజ్జ త పా కారవపఖాతేవలయ _స్తస్యాం శూన్యమరెకాయాం తూర్డ మేవ 

(ప్రవిశ్య, (పతివిము_క పూర వేప స్పహ కుమా ౭౯ మత్క-ర తుములరాజ 

త్యారకుఖల వలా ౯ శ్ర శానోదైశ మభ్యగామ్. 

(పా నా తసి క్ దుర్తైగృ హా (పతిమాధి స్టాన ఏవ మయా కృతం 

భగ్న వార (స్ జైక్యస్థూల ప ప _స్తరస్థగిత బాహ్య ద్వారం విలమ్. అధ గలకి 

మధ్య ర్యాతే, వర్తథరోపనీతమహా౯ రత్న భూప ణపట్టనివస నె తం బిల మా 

é 5 అ / వాం ప్రవిశ్య తూస్టై మతిస్థావ చెప తు పూ ర్వేమ్యు రెవ యధార్థ మగ్ని 

సంస్కారం మాలవాయ దత్వా, ప్రచజ్ఞవక్మ గచ, చణ్ణవర్శణె తౌ మవ 

స్తా మశ శ కేన్షోపధికృతా మేవ సందిశ్వ,ణఉ త్ర తే గద్యుః పత్యుష స్వేన పూర్వ 

సంశేగగ పా రామాత్య సామ న్వనృద్ థె స్ప హో భ్యేత్య, భగవతీ మర్చయి 

త్యా, సర్యజన పత్య కుం పరీఖీ తకుకీ వై జన్యం తద్భవనం ఏిధాయ, దత్త 

దృష్టీ సృహ జనేన స్టిత్వా, పటీయాంసం పటహాశబ్ద మకారయత్ , అణు 

తరరస్థ్శపవినై పన కేన నాదే నాహాం ద Spock రబ వ్రాలి స్ 

(పతేమం లోహపాదవీర మంసలభురుష| పయత్న దుశ్చల ముభయకర విధృ 

రే కపార్శ్య మేకతోొ నివెశ్య నిరగమమ్, నిరగమయం చ కుమారమ్, 

అథ యథాపూర్వ మర్పయిక్యా దుగ్గా ముద్దాటితక వాటః (పత్యక్షీ భాయ 

(పత్వయపహృష్ట దృష్టి స్పష్టరోమాజ్బ ముద్యతౌాజ్ఞులి రూఢవిస్తయం చ 

(పణిపత_గిః (పకృతి రభ్య థామ్ "ఇక్హం జేవీ విన్గ్య చాసిని మన్ను ఖేన యు ప్లూ 

నకం “యయా సకృపయా శార్లూలరూపేణ తిరస్క త్యావ్య నా 

(ప్త మేన మద్య _పభృతి మత్సు త్తతయా మన్షమాతృపకు ఇతి పరిగృహ్హా 

ను భవన.) ఇతి, అవిచ దుర్శ్వ టకూటకో టిఘటనాపాటన పక టశార్యనిష్టు 

రాక స మాం మన్యధ్య మస్య రన్న తారమ్. రనూనిశ్వేశ 
అ అ అరధ, జా ” : శ్చాస్య స్వ సయం సుభా ళన లా మహ్య మార్య యె” తి (శు 

ల దెహాుూ! భాగ్య వాల భోజవంనో! యస్య త్వ నూర్యాదళ్హో' నాధ 



వి భఘుతచరితం నామ ల మూలా రసః. ౧A౩ 

ఇ త్య వీయ, న (పకృతయః, సా తు వాచా మగోచరాం హర్షావస్థా మ 

న్స, న్నే శ్వ ళూః, తదహ రేవ చ యథావ ద|గాహయ న్య్మష్టువాదినీ 

పాణీపల్ల వమ్. (పపన్నా యాం చ యామిన్యాం సమ్యు గన బిలం (పత్యపూ 

రయమ్, అలబ్దరన్ల) శ్చ లోకో నష్ట ముస్లి చినాదిక ధనై. రభ్యుపాయా న్లర 

(పయుశ్తె ర వ్యాంశ తా మేవ మమ సమర్భయమానో మడాజ్ఞాం నాత్య 

వ రత. రాజవ్రురత్త) స్యార్యావు త్త బి [పభావ హేతుః (పసిద్ది కానీత్ , 

తం చ. గుణవ త్యేహని ఛ|దాకృత ముపనాయ్య, వురోహి తేన, పాళయ 

స్నీతిం, రాజ కార్యా ణ్యన్యలిప్థమ్. 

అచి నయం చ —' రాజ్యం నామ శక క్తి తయాయ తమ్ శ క్షయ 

శ్చ. మన్న పథావూత్సాహాః పరస్పరానుగృహీతాః కృత్వేష |క్రమన్తే 

మన్తేణ హి వినిశ ప్ప యా=ర్థానాం, (పథావేణ _ప్రారమ్మః, ఉత్వాహేన 

నిక్య్వహణమ్, అతః పజ్బాద్దము _నిమూలో | ద్విరూష పభానస్క-న్ధ, శృతు 

రుణో త్పాహవిటపో, ద్విస_ప్పత్ని పకృతిప_్తేః, పుడ్డు ఇకిసలయ, శృ క్రిసిద్ధివు 

ప్పఫల శ్చ నయవనస్పతి శ్నేతు రుపకరోతు. స చాయ మనేకాధికర 

ణక్యా దసహాయేన దురుపజీవ్య!. య _స్త్వ్వ్యయ మార్య కేతు ర్నా మా 

వి_త్త్ర్రవర్మమ స్తీ స కోసలాభిజనత్యా శ్ఞు మారమాతృపమో మ చన్రిగుడై 
సృ యు కః, తన తి మవమ ఇలేస్టన ధ్వసోఒమి_త్త్రవ రా. సచే బ్లబ్ధ; పేశల 

మితి. అథ నాలిజజ్బం రహ స్యశిక్షుయమ్, “తాత్ర, ఆర్య మార్య కేతు మేకా 

సె (బూహా కదే స్వెప మాయావుకుపో య ఇమాం రాజ్యల పీ మనుభ 

వలి స చాయ మస్నద్బాలో భుజ జై నామునా పరిగృహీతః, క్రి ముద్దీక్యేత? 

(గ న్యేక వేతిసయ ద్యదిష్యతి త దస్మి బోధ్య” ఇతి, సో౭.న్య దైవం 

మా నూ వేదయత్ .“ముహు రుపాస్య+పాభ్ళృతెః, పవ ర్య చిత్రాః కథాః, 

సంవాహ్యా పొణిపావ, మతిని సమృద న్షముణం త మ్మ పాతం త్వదుపది ప్వైన 

నయీన, సోఒప్యేవ మకథయత్ + భద, మైవం వాదీః, అభిజనస్య శుద్ధిద 

రన, మసాధార ణం బుద్ది న్ వ్ర? మతిమానుషం (పాణబల, వముపరిమాణ 
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౧A దశకుమార చరిత మ్, 

మాదార్య,మక్యాశ్చర్య మృుస్ర్రకౌకల, మనల్సం శిల్పజ్ఞాన, మన్నుగహార్డ)ం 

చేత, స్తేజ శ్చా ప్యవిషహ్య మభ్యమి తీణ, మి త్యస్మి న్నేవ సన్ని పాతితా 

గురాః యేఒన్య క్రై కో 2_వీ దుర్గ ఛాః. ద్యిసతా మేష చిరబిల్య 

(దుమః, (ప్రహ్యానాం తు చన్సనతరుః ) త ముద్ధ ల్యే సీతిజ్ఞమ న్య మశక 

మిమం చ రాజవుత్త్రం వలె పజే (పతిప్టిత మేవ వద్ది, న్మాత సంశయః 

కార్య” ఇతి.” త్ర చ్చాపీ (శ్రుత్వా భూయో భూయ శ్చోపధాభి రి శోధ్య 

తం మే మతిసవోయ మక రనమ్. తత్సఖ న్స సత్య శె "చయుక్తా నమాత్యా 

స్వివిధవ్యజ్ఞ'నాం శ్చ గూఢపురుపా నుదపాదయమ్. లేభ్య శ్చాపలభ్య 

వనమా మత్యుక్సిక్ర మవిభేయ పాయం చ (పకృతిమణాల, వులులకా 

మభిఖ్యాపయక , ధారి కత్వ ముద్భావయక్ నా స్పికాక్ కదర్గయ౯, 

కళ్ణ'కా న్విశోధయ, న్నమితాంపథీ రపభ్ను౯, చాతుర్వర్థ్య్యం చ స్యథర్శ 

కర్మను స్థాపయః , “అభిసమాపహ చేయ మన్గా౯, అర్థమూలా హీ దగ్జాని 

శిస్టక రారమ్మా, న చాన్య ది పావీష్టం తత్ర చార్బల్యా ది త్యాక 

లయ్య యోగా నన్యతిష్టమ్. 

ఇతి గ్రీమడాచార్యమహాక విదణ్ణి నః కృతౌ దగకుమారచరి తె 

వి శుత చరితం నామ 

అష్టమ ఉచ్చా సస! 



ఉత్తరప్రఠి కా. 
అలలా రారమ్మట్లీ స్రీ నయగ... 

వ్యచినయం చ --సరో్యోఒప్యతిళూరః సేవకవరో మయి తథా 

నురకో కరు ణా2=:=. దయా జీవిత మపి తృణాయ మన్యతే, రాజ్యద్వితీయ 

ఎసెన్యగామ గ్యా చ పెత్యాచ నాహూ మ్మ శ్రీచఛ్చా ద్వస_న్త నభానో ర్నూ స్తన 

అతో వస_న్లభానుం పరాజిత్య విదర్భాధిపశే రన_న్త్వవర్శణ సనయం భా 
స్కరవ ర్యాణం మ్మే పదే స్థాపయితు మల మసి.“అయం చ రాజనూను 

ర్భవాన్యా ఫు _త్త్రిల్వేన పరికల్పితః. అహం చాస్య సాహాయ్యే నియు_కః' 

ఇతి సర్వత కింవద న్నీ సంజూలా స్త్రి, అతస్థా న్చాస్మి న్భాస్క-రవర్శణి 

రాజతనయ “అయ మస స్మత్చా్యామినో ఇ. ననవమః౯-ణ! ప్రత భవా 

న్యాః (పనాదా దెతే దాజ్య మవాప్ప వ్ర్తి' ఇతి బరా న ర్త. అశ 

శన సెన్యం చ రాజనూనో ర్భవానిసాహాయ్యం విదిత్వా మై వ్యాః న్స ల 

వుదో న బలపతీ మూానఏ్ వ క్ర g త్వస్తాభి ర్స్మ్గ హే చలచి త్రే తమి వో 

పలత్యు తే. అత్రత్యా ర్ మాలా (సకృతేయః (పథమ మేవ రాజను 

తాభ్యుదయాభిలావి.ణ్య ఇదానీం చ వున ర్యా దానమానాద్యావర్డ 

నేన విశ్వాసితా బకేపేణ రాజవుత్త్ర మే వాభికాజ్ఞ న్తి. అక కేనా స్ట 

రక్షా శ్చ భృత్యా మదీయె క్విశ్వాస్యత మో ఫురుపైః పభూతాం |కీతి 

ముత్పాద్య మదడాజ్ఞ యా రసా సీ సి త్యుపజప్తాః _ “యాయ మస్మన్మి 

తాడి, అతో= సాకం శుభోదర్క_౦ వచో వాచ్య మేవ, అత భవా 

క సాహాయ్య కాయ షీ శుతం వ్మిశుతం నియుజ్య, తద్ధ స్వే 

నాక శేన్తాస్య వన _న్లభానో స్తత్పక్నే స్థిత్వా యే చానేన నహ యా 
త్సజ్ట_న్తే శే తేపోౌ మ ప్యన్తో నిర్జిస్ట, యావ దశ కేన్దేణ స జన్య నృత ర్న 

జూత్ సాద చేన మన నవమ౯తనయం భాస్కరవర్థాణ మనుసరత, య్ 



సీ. దశకుమార చరితము, 

వవం కరోతి స ఏతభయో1 భూయసం (పవృ ్తి మాసాద్య సపరిజనః 

సుఖేన నివత్స స్ధితి న చే దృనాన్మీతిళూలవఫ్యో భవిష్యతి, ఆర్యం విశు 

తం ప్రతి భవాన్యా చాజ్ఞప్త మెస్సి, య చెకనారం సశ్వేపాం కథ మేలి, 

అతోఒయ మస్తాకం యుష్తాభిః సహ మై శీ) మవబు ఛ్యాస ను ఖేన 

సశ్వభ్యో వారాం తాం నివేదయతి.' ఇతి, కేక కేన్షా) సరజ్ఞభృత్యా 

శాజనూనో ర్భవానీవరం విదిత్వా పూర్వ మేవ భిన్నమనసో విశేష 

తశ్చ మదీయ వచనం (శ్రుత్వా సె్వేఒప్ మద్యే నమభ వ, 

వతం సర్వ మహి నృత్తాన్త మవబు ధ్యాశ్యకేశేన వ్యచి ని 
“య |దాజసూనో ర్హౌలాః fr స్వే ౬. వ్యేన మేన (ప్రభు మభిలప.న్తి. 

మదీయ శ్చ బాహ్య అభ్య నరో భృత్యవరల్లో భిన్నమనా ఇన లత్య తే, 

ఏవం య ద్యసాం శువూ మవలమ్బ్య గృహ ఏన న్ స్వామ్ తత ఉత్స 

న్నో పజాపం స్వరాజ్య మపి పరి తాతుం న శ కామి అతో యావతా 

ఛిన్న చి తేన మదనబోధకం [పకటయతా మచ్చలేన సహ మిధోవచనం న 
సంజాతం తౌవ _తెవ లేన సాకం విగహం రచయామి, ఏవం విహిశే 
సో౭_వశ్యం మదే న కుణ మప్యవస్థాస్వతి.' ఇతి సిశ్చి త్యాన్యాయన 

పద రాజ్య క్రమణ దు రానా పేరితః స్పై నో మృత్యు ముఖ మి వాస్త 

కన్య మభ్యయాలళ్ . త మభ్యాయా నం విదిత్వా రాజవుత్తః వురో 

ఒభవల్ , అతోజకే శేన్ద మేవ తురగాధిరూఢ ఆయా న మభ్యసరమ్. 

తావ తృర్యా ఏవ తక్సేనా “య దయ మేతావణోఒపరివిత స్యాత్స 

శనీ స్టోప శ్వేక ఏ వాభ్యాగచ్చతి, తత్ర భవానివర వ వాసాథా 

రణం కారణం, నాన్యత్ . ఇతి నిశ్చ త్వా లేఖ్యలిఖతా వ చావస్థితాః, 

తత్తో మయా౭భిగమ్య సజ్జరాయ సమాహూతో వస నథానుః సమేత్య 

నూ మసిషహాశేణ దృఢ మభ్యహ౯. అవాం చ నిగా ఏ శేషుపిఫలిత. 

తదసిప్రహారః (ప్రత్మిప్రహోశేణ తం పహ త్యావకృత్తం తచ్చరో ఒవ' 
నా ఏనిపాత్య శృత్నెనికా నవదమ్,-. “అతః పర మవి యే యుయు 



ఉ తఠళపీ 8 కా, ర్మ 
ml) 

త్స వా భవ_స్తి చే సమేత్య మయా యుధ్యన్తామ్. న శే (దొజతేనయ 

చరణప్రణామం విధాయ తదీయాః సన్తః స్వస్వవృత్తుుపభోగపూర్వకం 

నిజా న్నిజా నధికారా న్నిశ్ళజు0 పరిపాలయ న్తః నుఖే నానతిష్టున్తు.' 

ఇతి. మద్వచన్యశవణాన_న్తరం సక్వే౭ప్యశ శేన్ష)సేనకాః స్వస్వవాహ 

నో త్సహసావలీర్య రాజసూను మానమ్య తద్యశ వ రీనా సమభవ౯. 

తతో= హం తదశ కేన్ష) రాజ్యం గాజనూనుసా ద్భిధాయ త దకుణార్గం 

మాలా న్స నధికాకిణో నియు జ్యాతీ యే నాశ శేనుమె న్వేన చ సా 

కం విదర్భా న భ్యేత్య రాజథాన్యాం తం రాజతనయం భాస్కర వర్శాణ 

మభిపి.ద్య పే పదే న్య వేశయమ్, 

ఏకదా చ మా. ౮" వనువుత్యా స స హానస్థితం తం రాజానం వ్యజి 

డను == బ్ర మొక స్య కార్య న్యారమృ క్పికీరి తోజ స్త్రి స స యావ 

న్న సిధ్యతి తావన్మయా న కు తా చ్యేక్ర (తావస్థాతుం శక్ళమ్. అత్ర 

ఇయం మద్భార్యా త్వేదృగినీ మజ్జుచాదినీ కియ _న్ల కహాని యుష్కద న్లిక 

వవ తిష్టతు, అపహూం చ యావ విష్ణ జనోప లబ్దయే కియన్తమ ప్య నేహసం 

భువం న్నిభమ్య త మాసాద్య ప్రున రత “సమేప్యామి,' ది త్యాకర్ల S$ 

మ్మా తౌ౭_నుమ లేన రాజ్ఞాఒహ మగాది. “య జేత దస్మాక మేత దా 

జ్య|ోపలమృలతుణ స్యకౌవతో=_ భ్యుదయ స్యాసాథారణో హేతు ర్భ 

చా నేప. భవన్తం వినా క్షణమ ష్యస్థాభి రియం రాజ్యభురా న నిరా 

హ్యో, అతః కి మేవం వక్తి భవా౯?” 9 త్యాకర్ణ ఇ మయా (పత్య వాది. 

“యుష్ణాఖి రయం చిన్హాలవ్రా౭_వి న చిశే కరణీయః. యుపృద్ద హే 

యః సచివరత్న నూర్య కేతు ర్త లాడ నానా పష. రో 

జ్యానాం ధుఠ ముదో్యోఢుం న్స న. తత స్తం తత ఎయు జ్యాహం గమ 

ప్యూమి.' ఇక్యాదివచనసన్దో హై 9 (పలో భితోజవి సజననీకో నృపో౭౬ నేక 

ర్నాగహై రాం కియ న్స మవి కాలం పయాణోషక్రమాో న్న్యవ_ర్త్వయత్ . 

ఉత్క_లాధిపశేః (పచజ్జవర్మణో రాజ్యం మహ్యం (పాదాత్ . అహం చ 



౧్మA౮ దశకుమూరచరిగమ్, 

త దాజ్య మూాత్యసా తృ త్వా; రాజాన మామ ౪ యాన త్ర (ద 

న్వేషణాయ (పయాణోషక్రమం కగోమి, తావదే వాగ్గనాణేన సింనావ 
ఇ హో నూ ల్ో అ g 5 జబ జగ ర ణా స్వనా య్యా కారణ ఒత సమాగత పూర్వవుణ్యపరి 

పా'కా త్సౌా (మినా సమగంసి, నతి. 

య్ లన లక వరక 5న ఎ తత సె త తే సజ్లతా అపహోరవ నో పహోరి వర్తార్గపాల పమతిమి త్త) 

గు ప్లమ నగు స్పష్షిశుకౌః కుమూారాః, పాటలివురే యావరాజ్వ ముప 

భుక్షూనం సమాకారణే పూర్యకృతేస జే_తం వామలోచనయా భార్య 

యా సహ కుమారం సోమదత్తం సేవకై రానాయ్య సరంాజవాహనాః 

సమ్ఫూ యావస్థిత" మిధః సం మోదసంవలితా!ః కధా యావ ద్విదధతి, 

తావ త్పుపష్పవురా (దాకా రాజహంస స్యాజ్ఞాప త్త) మూ దాయ సమా 

తా రాజప్రరుసాః | పణవమన రాజవాపహానం వ్నజజ ప్, గతౌ రాజఫు (పణమ్య + స్ట స్వామి౯, 
క“ _ అచ In బాలా Ca + ఇడ న శ వతజ్ఞనకస్య రాజహంస స్యాజ్షాప ర్త గృహ్యతామ.' ఇ త్యాకర్ట్య రాజ 

వాహనః సముత్దాయ భూయూాభూయః సాదరం _పణమ్య సదసి త దాజ్ఞా 

ఒత్త మగహీత్ . శింసి చాధాయ తత ఉల, రో్యోల్కిల్య సశ్వేపాం శృ 

గ్వాత మే వావాచయత్ , “సన్ని (1, వుష్పవుర నాజధాన్యాాః శీ 

రాజహంసభూపతి శృవమ్పాూనగరీ మధివసతో నాజవాహనపముఖా న్కు_ 

మాగా నాధా న్యాజ్ఞాప త్తం (మేహషయకి, యథా యూయ ముతో 

ఇ రి అ 9 ల జో ర “a బట్ జొ వూ మూావమ_న్య) (పణమ్యా (వస్థతాః పథి కసి ంశ్చె ద్యన్ న! ఉపకివా 

లయం స్క వ్ మనస్థాప్య పితా; తత “రాజవాపానం శివపూ 

జార్భం నిశి శివాలయ స్థతేం (పాత రనుషల భ్యానశి ఘః సగ్వే౭_ి కు 

మారాః “స పైవరాజవాహానేన రాజహంసం పణంస్యామో నో చే 

త్ప్రాణాం స్త వ్రన్యామఃణ ఇతి (వతిజ్ఞాయ సైన్యం పరావర్శక రాజవా 
మ షం బ్ 09 9 ద్ ్మ ర జ 

హన మె వ సుధ కా త్ర భవద్య ఎక్తైనం తత్ర (౨త్యావృ 

తానాం సెనికానాం ముఖా దాక చ్రిషిసహ్యాదుఃఖోదన్యలతి మన్న మనసా 

వుఖా వహం యుస్పజ్ఞనసీ చ “నామదేవాశమం గ ఇల ఏతద్యృత్తా నం 



ఉత్తరపవీ ఠి కా, 
౧౯ 

తద్యిదితం విధాయ, (వాణపరిత్వ్యాగం కుర్వః 

స తేం మునిం (పణమ్య యావత్ స్థితౌ, తావ లేం తదా నమ 

వేడినా మునినా పావ్రూచి _“రాజ౯, (పథమ మే వై తత్సర్వం యూ) 
క నలా న... య చేశే త్వ్యత్కు.మారా రాజవాహన 

నిమి చే క్రియ న మనేహస మాపద మానాద్య, భాగ్యోదయా దసాథా 

రణోన విక మేణ విహిత దిగి(జయాః ; డ్రుభూతేెని రాజ్యా న్యుపలభ్య పోడ 

శాభ్రా గె విజణినం రాజబాహానం ఫుర స్కృత్వే ప్రత్యెత్య తవ వనువు 

"తె N ద ear నివు ~~)» అ రస పాదా నభివా క్రి స. విఛాయునో భ వ్య అత స్త 

న్నిమితేం కి మపి సాహసం న విధేయమ్' ఇతి త దాకర్ణ తత్స త్వ 

యాత్, ర్య నువలమ తతః | పభ్ళ తహ రేస్ చ (పాణా నధార 

యావ ఇడాని మాసన్న వరి న్యవథధె" వామదేన్నాశ మే గత్వా ఖై... 

వా “స్యామి౯, తదు కావధిః పూర రబా యో భవతి, త త్ప్రన్భ 

| త్రి స్త్వ్వద్యావీ న న జాయ లె ఇథి (శుత్యా ముని రవదణ్ . రాజ్, 

రాజవాహనప్రముఖాః సా సౌ్ట౭_వి కుమారా అనేశా న న్గుర్ణయా జ్మణూ 

స్వెజిత్య దిగ్యిజయం విధాయ భూవలయం వశికృత్య చమ్వాయా మేక త్ర 

స్థితాః త్ర వాజ్జుపరత్త మాదాయ తదానయనాయ (యహ్యన్తాం న్ 

— చేరాం ి ౧ న్ న శ ఆర మేవ సేవకాః.” ఇతి ముసనినచన మాక ర్స్ ఛవదాశారణూ రూ 6 

(పేషిత మనస్స అతః పరం చే ర మువీ యూయం సిలమ్బం విధాస్య్రధ, 

తతో మాం వనుమతీం చ మాతరం కధావశేపషూ వేవ (శోహ్య ఛేతి 

జాతా పానీయ మవి పథి భాత్యా పేయమ్.” ఇతి ఏవం నృపతే రా 

న మూర్ధ్ని విధృత్య గచ్చ మేతి కుమారాః నిశ్సయం చకుః, 

పవ “వశీకృత రాజ్యర మూపర్యాప్తాని సైన్యాని సమర్థత రా న్పురు 
పా నాష్టా స్థానే నై RE నియుజ్య, కీయతా 3 సె న్యేన మారరా కం విధా 

య, పూర్యవై రణం మాల వేశం మానసాఠం పరాజిత, త్ర దవీ రాజ్యం 

వశీకృత్య, స్వస్య భార్యాసంయుతాః తదకుణాయ కాంశ్చి తై ఫన్యసహి 



౧౬,౦ 
= అరి వ 

౨ ౨బ్ట్రా=రిమితే గు నససాతా సే కుభూ రా 

“తౌ న నతో నియా © నం వార జో mm 
myo) స రౌజవాహనం వుర సత్యే తత్పిణూ రాజహంసస్య 

వుష్పప్యైసుముత్యా శ్చ చరణా నభివన్టితవ_న్లః తౌ చ వు త్ర్రసమా 
గమం (ప్రాప్య పరమానన్ల మధిగతౌ. కుమూరాణాం చ నిజపరాకమా 

బో న Fs వ వబోధకా ్పకిదుర్భటాని చరితా న్యాశ ర్య పరమానన్ష నూను తామ్, 

తేఖో రాజూ మునిం సవినయం వ్యజిజ్జ పల్  “భగవళ్ళాతవ |పసాడా 

దస్తాభి ర్యనుజమనోర థాధిక మవాజ నసగోచరం సఖ మధిగతమ్ అత, 

పరం మమ స్యామిచరణసన్ని ధా వాన్నపస్థాశ్రమ మధిగ త్యాత్మ సాధన 

మేవ విధాతు ముచితమ్. అతః వుష్పువుర మాళవ రాజ్యయో రాజవా 

హన మభివి చ్యానళి సాని గాజ్యాసి నవభ్యః కుమా శేభ్యో యభోచితం 

సంప్రదాయ, సె కుమారా యధా Tm Rs bs 

త్యా వ్వర్తమానా శ్పతురుదధిమేఖలాం వసున్ధశాం సముద్ధ ్ ఫత్యో కల్ణాకా 

నుషభుజ్ఞ ని తధా విధేయం స్వామినా. ఇతి, మునినా చ తసిన్న సై త్ర 

దవ సాధి తే, రాజవాహానే సర్యాధిరా జే సతి, కుమారా న 

సర్వ మువి వసుభావలయం న్యాయన ఒరి పాలయ నః, షన? సమా 

గతాగతాని కుర్య న్న పరస్పర మైకమత్యేన న_ర్భమానాః ఛ్రరనర పభ్ళ 

తిభి రవీ దుర్గ భాని రాజ్యనుఖా న్య స్వభూవక 

ఇతి శ్రీదణ్ణినః కృత్" దశకువూరచరిత ఉ త్తరవీరికా, 

దశకువూారచరితం సంపూర్ణమ్. 








